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പ്രതിജ്ഞ 

ഭാരതം എഏനെറ നാടാണ്. എന്െറ സ൩ ഹോ ദരീസഹോദര 

ന്മാരാണേ” എല്ലാ ഭാരതീയരും. ഞാന് എന്െറ നാടിനെ 

സ്നേഹിക്കുന്നു. അതിന്െറ സമുദ്ധവും വിവിധവുമായ പരമ്പരാ 

ഗതസമ്പത്തില് ഞാന് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ത്ത സമ്പത്തിനു” 

അര്ഹനാകുധവാന് ഞാ൯ എ പ്പാഴം ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. 

ഏനെറ മാതാപിതാക്കന്മാരേയും ഗുരുജനങ്ങളയും ഞാന് 

ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യു. എല്ലാവരോടും 

ഞാന് വിനയര്ത്തോടുകൂടിമയ പെരുമാധകഷ്യള്ള. എല്ലാ ജീവി 

കളോടും ഞാന് ദയാലുവായിരിക്കും. 

എന്െറ നാടിനും നാട്ടാക്കും ഞാന് എ൭ന്റ സേവനം 

സമര്പ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഷോഗക്ഷേമത്ത' ലും ഐശ്വര്യത്തിലും 

മാത്രമാണു” എന്െറ സഖ. 
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പഠഠം 1 

കേരളം 

[ഗദ്യവും പദ്യവും ഒരുപോലെ മമനാശരമായി എഴുതാന് 

കഴിവുള്ള ഒരു സാഹിത്യകുശലനായിരുന്നു സി, വി. കുഞ്ഞുരാമന്. 

' അട്ടേഹത്തിൽന്ഠ കാത്തികോദയം ഏന്ന ലഘ്യകാധ്യത്തിചുള്ള ഒരു 

ഭാഗമാണു” ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു".] 

ഒരുഭാഗത്തിലരന്നത്യം 

കലരും മലയാചലം 

മ൨ഭാഗത്തു ഗംഭീര 

പാരാവാരം ഭയങ്കരം. 

അഹിതന്മാരെയും കാല. 

വര്ഷക്കാററിനെയും സമം 

തടുത്തുനിരത്തും സഹ്യാദ്രി 

മലയാളഹിമാലയന്,. 

പച്ചക്കാടുകളെക്കൊണ്ടു 

പച്ചപ്പട്ട പുതച്ചവന് എ 
പൃഥ്വീപ്പെണ്ണി൯ വിലാസങ്ങാം 

വീക്ഷിച്ചു വില സുന്നുവോ ? 

നെല്ല്റി൯ പാടങ്ങളില്ക്കൂടി 

വളഞ്ഞെൊഴുകുമാവകഠം 
കേരളോര്വിയുടുക്കുന്ന 

പുടവക്കസവല്ലയോ ? 

അവാക്കു നിത്യനീരാട്ട.. 

കുളിക്കെത്രവിധത്തിലായ" 
സരോവരങ്ങാം നിമ്മിച്ചു 

നല്കീ പ്രകൃതിദേവിയഠാം. 



മു 

കൂല്ഫുല്പപുഷ്ണസൌരഭ്യ.- 

പരാഗങ്ങളണിഞ്ഞുട൯ 

മലയാദ്രിയയയ്ക്കുന്ന 

ചെറവകാറെറതൂ മോഹനന് ! 

ചെവകുംഭങ്ങളില് പുണ്ണ 

മമൃതത്തെ നിറച്ചഫോ 

ചുമന്നുന്ില്ല്യം കേരങ്ങാം-- 

ക്കാശ്വാസമരുളന്നവന് ! 

കാത്തി മകാദയം] [സി. വി. കുഞ്ഞുരാമന്. 

അഭ്യാസം 
കേരളത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും എന്താണു” സ്ഥിതി 
ലെയ്യൂന്നതു? ി 

സഫ്യാ(്രിയെ €4മലയാളത്തിഴല ഫിമാലയ൯?? ഏന്നു 

പറയുവാന് കാരണമെന്താണു'? 

എന്തിനെയാണു” പുടവയുടെ കസവായിട്ടു” കവി വ 

ണ്ണിക്കുന്നതു ? 

കേരവ്ൃക്ഷങ്ങം എന്താണു” കെ യ്യുന്നതു 3 

പിരിച്ചെഴുതുക:_ 
ഉ.ല്ഫ, ല്ലപുഷ്സരരദ്യപരാഗങ്ങരം; വള ഞ്ഞാ്സ്ഷ 
മായകഠം. 

പര്യായം വഠയുക._. 

കാടു”, തടാകാം പവ്തൃതം, കാഠഠ്. 



ക് 

പാഠം 7 

: തിരു പോണം 

ചിങ്ങമാസം പിറന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും 

പുതുവത്സരം ആരംഭിക്കുകയായി. മലബാറില് കന്നി പിറക്കു 

മ്പോഴാണു” നവവത്സരം. എന്നാല്, ആവണിപ്പിറപ്പ മല 

.യാളീകഠംക്കേവക്കും ആനന്ദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. 
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ശരത കാലാഗമം സ്ൃചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു” ആകാശത്തില് 
വെള്ളിമേഘങക്ങാം അണിനിരക്കും. വായുവാകുന്ന വേളത്തേ 
ട്ട൯ മേഫഘങ്ങളാകുന്ന വസ്്രങ്ങഠം ആകാശമാകുന്ന കല്ലില് 
കുത്തിത്തിരുമ്മുമ്വോഠം ചിതറുന്ന ജലകണങ്ങളാണെന്നു തോന്നു. 
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മാറ, അവിടവിടെ അപ്പപ്പോഴായി, അല്ലം മഴയുണ്ടായേക്കാം. 

കൊയ് ത്തുകഴിഞ്ഞു കമനീയങ്ങളായ കററക്കളങ്ങളില് പാട്ടം 

ബഹളവുമാണു'. പുത്തരിച്ചോറം, ഓണനിലാവും, പൃത്തുനി 

ചന്ന പ്രകൃതിയും ! കുട്ടികഠം ആത്തുവിളിച്ചു്' ആഹ്ളാദം 

വെളിപ്പെടുത്തി: “പൊന്നോണം വന്നുപോയി. 

മുററത്തു കളം മെഴുകി പുവിട്ടലങ്കരിക്കലാണു' ഓണ 

ത്തിനെറ ഒന്നാമത്തെ ചടങ്ങു '. ബാലികാബാലന്മാര് പൂവളി 

കളം കഴുത്തില് തൂക്കി കാടും മേടും തേടിനടക്കുന്ന കാഴ്ച, 

കേരളത്തില് എവിടെച്ചെന്നാലും കാണാം. മരണും കാപ്പിയും 

ഉപേക്ഷിച്ചാലും, പുക്കൂടകളുടെ ഉദരം നിറച്ചല്ലാതെ കട്ടികാം 

വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയില്ല. പിറേറദിവസം പ്രഭാതത്തിലാണ് 

ഈ പൃഷ്ണു്ങാം മുററത്തുള്ള പൃക്കളത്തില് എത്തുന്നതു. പൃക്കളം 

അലങ്കരിക്കുന്നതില് വീടുകഠം തമ്മില് ഹൃദ്യമായൊരു മത്സരം 

തന്നെ നടക്കും. കമലത്തിന്െറ വീട്ടില് പത്തുവരിപ്പൂവീട്ടി്ു 

ണ്ടെങ്കില്, മീനാക്ഷി പതിനൊന്നൊപ്പിക്കും. ദേവകി വരി 

യുടെ എണ്ണത്തിലായിരിക്കില്ലാ, പൃക്കഠംകൊണ്ടുള്ള ചിത്രീകര 

ന കൂടുതല് ശ്രദ്ധിക്കുക. ടൂരല്പഭമായ ത്ര 

കൊണ്ടുവന്നു” ഒരുവരിയൊപ്പിച്ചു” രാമചന്ദ്രന് ഈ പെണ്കുട്ടി 

കളെ ഇളിഭൃയരാക്കും. ഇങ്ങനെ പുഷ്ടുചിത്ൂങ്ങാം രചിക്കുന്നതി 

ലുള്ള മത്സരം ഉത്ക്കഷോനുഖമായ ജീവിതയാത്രയിലേക്കുള്ള 

പ്രാരംഭമാണു' . 

തൃക്കാക്കരയപ്പുനു" എഴുന്ന ക്കരിയിരിക്കാനുള്ള പൃഷ്ണാസന 

മാണു' ഈ കുട്ടികഠം ഇത്ര വാശിപിടിച്ചു സജ്ജമാക്കുന്നതു”', 

ദേവനെ പ്രതിഷ്ണിച്ചാല് പിന്നെ പൂവിടല് നിത്തിവയ്ക്കകും. 

അത്തം മുതല്ക്കാരംഭിച്ച പൃവിടല് ഉത്രാടം കഴിയുന്നതുവരെ 

തുടരും. തിരുവോഞത്തുന്നാഠം അതിരാവിലെ, മെഴുകിയ കള 

ത്തില് പലകയിട്ട് അരിമാവുകൊണ്ടണിഞ്ഞു” അതിന്മേല് 

ഒരു നാക്കില കിഴക്കോട്ടു തിരിച്ചുവയ്ക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളില് 



ടി 

മൂലത്തുന്നാഠംതന്നെ ഇതു നടത്തും. നാക്കിലയും അരിമാവു 

കൊണ്ടണിഞ്ഞു'' അതില് തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. 
മണ്ണുകൊണ്ടോ, മരംകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് 

പ്രതിഷ്ണിക്കുക. തൃക്കാക്കരയപ്പന്െറ ശിരസ്സിലും അരിമാവു” 
അണിയും. ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞ ആ വിഗ്രഹത്തിന്െറ മുടി 

യിലും ഓരങ്ങളിലും തുളസിപ്പൂവു തെച്ചിക്കുല, മല്ലികച്ചുവു”ം 
ി ചെമ്പരത്തിപ്പുവു മുതലായവ കുത്തി മോടിപിടിപ്പിക്കും. 

ഓണപ്പൂവു', തുമ്പച്ചവു” ആദിയായവ മുടിയില് വിതവകഡും 

നാക്കിലയില് തുമ്പക്കുടം വിരിച്ചു” ഒരു മെത്തപോലെ, അല 
കരിക്കുകയും ചെയ്യാവണ്ടു'. മൂലത്തുന്നാഠം ആഘോഷമാരംഭി 
ക്ടന്നവര അന്നേദിവസം അടുത്തടുത്തു” രണ്ടു പലകപ്പുറത്തായി 
മൂന്നും രണ്ടും തൃക്കാക്കരയപ്പനെ വയ്ക്കും. പൂരാടത്തുന്നാഠം 
രണ്ടു സ്ഥലത്തായി ഏഴും, ഉത്രാടത്തുന്നാഠം ഒമ്പതും, തിരുവോ 

ണഞത്തുന്നാഠം മഹാബലിയടക്കം ഇരുപത്തൊന്നും വിഗ്രഹങ്ങം 
പ്രതിഷ്ടിക്കും. 

തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പ്രതിഷ്ലിച്ചുകഴിഞ്ഞൊല് ദിവസം മൃന്നു 
നേരം-രാവിലേയും ഉപ്പയ്ക്കും രാത്രിയും_-പൂജിക്കണമെന്നുണ്ടു. 
വീട്ടിലെ പ്രായംചെന്ന പുരുഷന്മാരാരെങ്കിലുമാണു" പൃജി 
ക്കുക. . പഴവും, ശക്കരയും, “പൂവട?യും, പാല്പ്പായസവും 
നിവേദ്യത്തിനൊരുക്കാ വണ്ടു”. തൃക്കാക്കരയപ്പനെ വച്ചു പൂജി 
ഷ്ഒമ്പോഠം ആപ്പുവിളിക്കുകയും പതിവാണു''. ഉള്ളില് തിങ്ങുന്ന 
ആഹ 'ളാദത്തിന്െറ പ്രതിധവനിയാണു" ഈ ആപ്പവിളി. 
നാലോണം കഴിയുന്നതുവരെ ദിവസത്തില് ഒരുനേരമെങ്കിലും 
പൂജിക്കും. നാലോണം കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു നല്ല ദിവസം 
നോക്കി, തൃക്കാക്കരയപ്പനെ എടുത്തു മാറവം. 

മാണക്കാലത്തെ വാദ്യവിശേഷങ്ങളില് ഏററവും വ൮്വധാ 
നമാണു* വില്ലകൊട്ടല്. തൃക്കാക്കരയപ്പനെ വയ്ക്കുന്ന സമ 
യത്തു" വില്ല കൊട്ടുക പതിവാണു'. തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ 
ഉത്സവത്തിനും വാദ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് വില്ലകൊട്ടലുണ്ടത്രേ! 
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കുമ്മാട്ടിക്കളി, പുലിക്കളി തുടങ്ങി പല വിനോദങ്ങളും ഓണ 

ക്കാലത്ത്” സംഘടിപ്പ്യിക്കാറണ്ടു'. എന്നാല്, ഇതെല്ലാം ആണെ 

ങ്ങഠംക്കുള്ള വിനോദങ്ങളാണു”. സ്ര്ര്രീകഠംക്കു' കൈകൊട്ടിക്ക 

കളിയാണു പ്രധാനം. 

ഓണക്കാലത്തു” ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങാം കളികളില് 

പങ്കകൊങള്ളാറണ്ടു'. പത്തുകളി, ആട്ടക്കളം, കയ്യാങ്കളി എന്നി 

വയ്ക്കുപുറമേ, പണ്ടൊക്കെ ഓഞത്തല്പം, പതിവാ യിരുന്നു. 

പകിട, കമ്പിത്തായം, ചതുരംഗം തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങളാണു' 

വൃദ്ധന്മാക്കുള്ളതു. 

“കാണം വിററ ഓണം ഉണ്ണണം" എന്നൊരു പഴഞ്ചൊ 

ലണ്ടു '. എത്ര പാവപ്പെട്ടവനായാലും ആണ്ടിലൊരിക്കല് 

സഭദ്യവട്ടങ്ങളൊരുക്കി ആഹ ളാദിച്ചു കഴിയുന്ന സന്ദര്ഭമാണു” 

ഓണം. മഹാബലി രാജ്യം വാണിരുന്ന കാലത്തു” കേരള 

ത്തില് എല്ലാവക്കും എന്നും കഷ്ടപ്പാടറിയാതെ സുഖമായി 

കഴിയാന് സാധിച്ചിരുന്നുപോലും! ആ സ്വഗ്ലീയജീവിതം 

അയവിറക്കാനുള്ള അവസരമാണു” ഓണം. എത്ത കഷ്ടപ്പെട്ടി 

ട്ടായാലും, ഉത്രാടം ദിവസം സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേയ്ക്കും, ഓണ, 

ത്തിനു വേണ്ടതൊക്കെ ഏവരും ഒരുക്കും. “ഉത്രാടപ്പാച്ചില് 

എന്ന ശൈലി ഈ കാരണത്താല്, ബഭ്ധപ്പെട്ടുള്ള അത്യഭ്ധവാ 

നുത്തിനെറ ഒരു പര്യായമായിത്തീന്നിട്ടുണ്ട്'. പരീക്ഷയുടെ 

തലേദിവസത്തെ പൊരിച്ചല്പോലുള്ള ഒരു ബഭ്ധപ്പാടാണു' 

ഉത്രാടപ്പാച്ചില്. 

ഓണപ്പുടവ കൊടുക്കലും ഈ മഹോത്സവത്തിനെറ ഒരു 

ചടങ്ങാണു”. തറവാട്ടിലെ തലമൂത്ത കാരണവര് വീട്ടിലെല്ലാ 

വക്കും കോടിമുണ്ട സമ്മാനിക്കും. ഇതാണ് ഓണപ്പൂടവ. 

ഓണക്കുല വയ്കുക എന്നും ഒരു ചടങ്ങുണ്ടു'. ജന്മിയും 

കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള സാഹാദ്ബന്ധത്തിന്െറ ഒരു സൃചന 

യാണു” ഇതിലുള്ളതു”. ജന്മിയുടെ നിലമോ, പറമ്പോ 
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പാട്ടത്തിനെടുത്തു? കൃഷിചെയ്ക്കുന്നവനാണു ' കുടിയാന്. മണ്ണ്ീ 

ന്െറ ഉടമസ്ഥന് ജന്മിയും അതില് പ്രയത്നിക്കുന്നവന് കുടി 

യാനുമാണു”. കുടിയാന് ജന്മിക്കു നേന്ത്രക്കുല കാഴ്ച,വയ്ക്കും. 

ജന്മി അയാളെ ഓണസ്സ്റദ്യയ്ക്കു ക്ഷണിക്കും. ഉനണുകഴിഞ്ഞാല് 

ഓണപ്പടവയും കൊടുക്കും. ജന്മിയും കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള 

ഈ സ്നേഹബന്ധം ഇന്നു" മിക്കവാവം അസ്തുമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കേരളത്തില് കുടിത്തൊട്ട കൊട്ടാരംവരെ ആഘോഷിച്ചു 

വരുന്ന ഈ ദേശീയമഹോത്ധവത്തിന്െറ ആഗമമെത്തു” ? 

പണ്ടു” കേരളത്തില് മഹാബലി എന്നൊരു ചക്രവത്തി വാണി 

രുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അസുമഗണത്തില്പെട്ടതായിട്ടാണു”' ആര്യ 

ന്മാര് കണക്കാക്കുന്നതു”. ചുരുക്കത്തില്, ഈ ആര്യന്മാരുടെ 

വഗ്ശുത്തിലായിരുന്നില്ലെന്നുമാതൃൂം കരുതിയാല്മതി. മഹാബലി 

പ്രാപ്ത്നും, പ്രജാക്ഷേമതതപരനുമായിരുന്ന. മൂന്നുലോകവും 

അദ്ദേഹം കീഴടക്കി. എല്ലാവക്കും ക്ഷേമവും സമാധാനവും 

സിഭ്ധിക്കത്തക്കവിധം രാജ്യം ഭരിച്ചു. കുചേലകുബേരഭേദങ്ങ 

ളൊന്നും അന്നത്തെ കേരളത്തില് കണ്ടിരുന്നില്ല. 

മഹാബലിയുടെ ഈ പോക്കുകണ്ടു” ദേവന്മാക്കു്” അസ്ധ 

യയും ആശങ്കയും തോന്നി. ഇന്ദ്രപദം കരസ്ഥമാക്കുമെന്നാ 

യിരുന്നു അവരുടെ ഭയം. ഈ സമ്പല്സമൃദ്ധിയും പ്രതാപവും 

നിമിത്തം മഹാബലി ഉദ്ധതനായിത്തീരുമെന്നായിരുന്നു ദേവ 

നേതാവായ വിഷ്ണുവിന്െറ സംശയം. അതുകൊണ്ടു” വിഷ്ണു 
വാമനരൂപത്തില് വന്നു' മഹാബലിയോടു മൂന്നടി മണ്ണ 
യാചിച്ചു. ബലി അതു” അനുവദിച്ചു. വാമനന് രണ്ടടി 
കൊണ്ടു മൂന്നു ലോകവും അളന്നു. മൂന്നാം ചുവടുകൊണ്ടു” 
മഹാബലിയെ പാതാളലോകത്തിലേക്കയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 

എന്നാല്, പ്രജാക്ഷേമൈകനിരതനായ ഈ ചക്രവത്തിക്കു” 
' ആണ്ടിലൊരിക്കല് കേരളം സന്ദശിക്കാ൯ വാമനന് അനുവാദം 
നത്കി. ഈ ദിവസത്തെ യാത്ൂയത്രേ കേരളീയര് ചിങ്ങമാസ 
ത്തിലെ തിരുവോണമായിട്ടാഘോഷിക്കുന്നതു”. പ്രശസ്തമായി 
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രാജ്യം ഭരിച്ചു പ്രജകഠംക്കു' നിത്യമഹോത്സവം നല്ലിയിരുന്ന 
ഒരു ചക്രവത്തിയെ അനുസ്മരിച്ച് ' ആഘോഷങ്ങഠം നടത്താന് 
കേരളത്തില് ആക്കാണു' കടപ്പാടില്ലാത്തതു” 3 

“ഓണും കേറാമൂച' എന്നൊരു ശൈലി നിങ്ങഠം കേട്ടി 
രിക്കും. യാതൊരു പരിഷ്ഠാരവും തീണ്ടീട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലം 
എന്നാണു ' ഇതിനു'' അത്ഥം. പരിഷ്ടാരത്തിന്െറ ഒരു പൊട്ടെ 
ങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളവ൯ ഓണം ആഘോഷിക്കാതിരിക്കയില്ല. 
കേരളത്തില് അആത്രമാത്രം സാവ്ൃത്രികമാണു” ഓണാഘോഷം. 
സുഖസമൃദ്ധമായ ഒരു ഭൂതകാലത്തിന്െറ സ്കരണക്കായിട്ടല്ലെ 
ക്കില് മാതൃകാപരമായ ഒരു നല്ല നാളയെ ലക്ഷ്യമാക്കീട്ടെ 
ക്രിലും നമുക്കു്” ഓണം കൊണ്ടാടാം. 

അഭ്യധസം 

12 ആവണി പ്പ്രീറപ്പു” മലയാളികരളവക്കം ആനന്ദിക്കാനുള്ള 
കാലമാന്൯ു്”. (ആഖ്യയും ആഖ്യ്യാത 2“ം പറയുക.) 

൭, സകമ്മകര്മാ അകമ്മകര്മാ എന്നാ, ഏതുകാലമാണെന്നും 
പരിശോധിക്കുക __ 

പിറന്നു; കാണാടേ തുടരും നടത്തും; അണിയും. 
3. നാമവിദശഷണങം, ക്രിയാവിശേഷണം, ഭേദകവിശേഷ 

ണം__ഇ വയ്ക്ക്” ഈ പാഠത്തിങനിന്നു” ഈരണ്ടു” ഉദാഹര 
ണംവീതം കണ്ടുപിടിക്കുക. | 

3. ലിംഗവചനങ്ങാം പറയുക; 

മേഘങ്ങം,, കുട്ടികാം,, ജന്മി. (മന്നിനെക്കുറിക്കുന്നതു? 
ഏകവചനം; ഒന്നിലധികം എണ്ണ്ണത്തെക്കുറിക്കുന്നതു” 
ബംഹുവ ചനം.) 

൭. അ ന്യൂലിംഗം വറയുക:; _ 
പെണ്കുട്ടി വെളൂ.ത്തേടന്;, ദേവന്. 

6. വാക്യത്തില് പ്രയോഗിക്കുക; _ 
ആബാല വൃദ്ധം. 

7. ഉത്രാടപ്പാച്ചില്, ഓണംകേറാമൂല എന്നീ മശൈലികറം മന 
സ്സ്ീലാക്കുക. 



ക് 

പാഠം 3 

മലമ്പനിയോട പടവെട്ടിയ വീരന് 

ഏതാനും കൊല്ലം മുമ്പ' കേരളീയനായ കോരു എ, 

ന്നൊരാഠം കൊളംബിലേക്കു പോയി. പത്തു കുട്ടികളുടെ 

അച്ഛുന്ാണു” കോരു. നാട്ടില് എത്ര അഭ്ധ്വാനിച്ചിട്ടം, 

കുട്ടികളെ ഒരു നിലയ്യ്കകെത്തിക്കാന് പ്രയാസം കണ്ടു. 

കൊളംബിലാണെങ്കില് തോട്ടപ്പുണിക്കു' ധാരാളംപേരെ ആ 

വശ്യമുണ്ടു'. നല്ല ശമ്പളവും കീട്ടം. അങ്ങനെ കരുതി 

അയാഠം പോയാ. പക്ഷേ, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം, 

മലമ്പനിയും കൊണ്ടാണു” മടങ്ങിവന്നതു”. എന്തിനു. 

പറയുന്നു ! പിന്നെ അയാഠാക്കു നാട്ടില്പ്പ്യോലും സ്വ. 

രമായി പണിയെടുത്തു ജീവിക്കാന് സാധിക്കാതായി. 

കോരുവിയനെപ്പോലെ, മലമ്പനി പിടിച്ച്” കുടുംബം 

രക്ഷിക്കാ൯ കഴിയാതെ, നരകയാതനയനുഭവിക്കുന്ന മനു. 

ഷ്യര ഉഡ്ലുമേഖലാപ്രദേശങ്ങളില് ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ടായി 

രുന്നു. ഇന്ത്യയില്ത്തന്നെ ഈ സുഖക്കേടുമൂലം കൊല്ല 

ന്തോ൨ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകഠം മരിക്കാവണ്ടു. 

മനുഷ്യനെ മര്ദ്ദിക്കുന്ന ഈ ഭയങ്കര രോഗത്തോട്ട” 

പടവെട്ടണമെന്നു ചില ഭിഷഗ്വരന്മാര് നിശ്ചയിച്ചു. 

സര് പററ്റിക്' മാ൯സണ്, സര് റൊണാഠംഡ് റോസ് 

എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പേരാണു” ഈ പോരില് വിജയം വരിച്ചതു'. 

മന്തു” എന്ന രോഗം ബാധിച്ചവരാണു” മാന്സനന്െറ 

ശ്രദ്ധയെ ആകര്ഷിച്ചത്. മനുഷ്യന്െറ രക്തത്തില് 

പറഠിക്കൂടുന്ന ഒരുതരം അണുക്കളാണ്” മനത്തുണ്ടാക്കുന്നതെന്നു” 

അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാല്ം ഈ അണുക്കാഠം എങ്ങനെ. 

സഞ്ചരിക്കും $ പറക്കാനോ,, നടക്കാനോ അവയ്ക്കു കഴിവില്ല. 

മാ൯സണ് വിഷമത്തിലായി. ആരറയിരിക്കും ഈ അണു. 

വ്ൃചാരകന ? 



1] (0) 

മാ൯സണു'” കൊതുകിനെയാണു” സംശയം തോന്നി 
യതു. എന്നാല്, അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കും ? ഒരു മന്തു 

രോഗിയെ അദ്ദേഹം കൊതുകു നിറഞ്ഞ മുറിയില് നിര് 

ബന്ധിച്ചു കിടത്തി. അന്നു രാത്രി മുഴുവന് കൊതുകുകഠം രോഗി 

യെ കടിച്ചു. പിറേറ ദിവസം രാവിലെ മാ൯സ്്ണ് ഈ കൊതു 

കുകളില് കുറെ എണ്ണത്തെ പിടിച്ചുസൃക്ഷൂദരശിനിയില്ക്ൂകൂടി 

പരിശോധിച്ചു. അവയെല്ലാം മന്തിനെറ അമണെക്കളെ സ 

മ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതായി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. അവയ്ക്ക്” അണുപ്രചാ 
രണം സാധിക്കുമെന്നു” ഇതുകൊണ്ടു” ഉനഹിക്കാമല്ലൊ ] 

ഈ കണ്ടുപിടിത്തം മേജര് റൊണാഠംഡ് റോസ് എന്ന 

മറെറാരു ഭിഷഗ്പരനെറ ശ്രഭ്ധയെ ആകര്ഷിച്ചു. കൊതുകിനു 

മന്തുരോഗം പ്രചരിപ്പ്പിക്കാമെങ്കില് മലമ്പനിയും പ്രചരിപ്പ്ി 

ചുകൂടെ ? ഒരു കുററാന്വേഷണ വിദഗ' ്ധനെപ്പ്യോലെ 

റോസ് അതു കണ്ടുപിടിക്കാന് ശ്രമം തുടങ്ങി. ആയിരക്കണ 

ക്കിനു കൊതുകിനെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹം പരിശോധന 
നടത്തി. ഒരെണ്ണുത്തില്പ്പ്യോലും മലമ്പനിയുടെ ബീജം കണ്ടി 

ല്ല. അവ അപരാധീകളെന്നു' എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും * 

എങ്കിലും കൊതുകിനെ വെവതെ വിട്ടുകൂടെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹ 

ത്തിനു” തോന്നി. 

റോസ് മറെറാരു മാര്ഗ്ഗം പരീക്ഷിച്ചു. മലമ്പനി 

പിടിച്ച രോഗിയെ കടിച്ച നാലു കൊതുകുകളെ അദ്ദേഹം 

പിടിച്ചു. ഈരണടെണ്ണുത്തെ ഓരോ കപ്പ്യിയിലാക്കി. കുപ്പ്രിക്ക 

കത്തു കുറച്ചു വെള്ളവും ഒഴിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ച, കഴിഞ്ഞ, നോ 

ക്കിയപ്പ്യോഠം കൊതുകുകഠം ചത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്, ശവശരീ 

രത്തിനു പുറമെ, മുട്ടകളും, കണ്ടു. ആ വെള്ളം പകര്ന്നെടുത്തു 
അദ്ദേഹം ചിലര്ക്കു കുടിക്കാന് കൊടുത്തു. വെള്ളം കുടിച്ചവ 

രില് ഒരാഠാക്ക് മലമ്പനിപോലെ ഒരു സുഖക്കേടുണ്ടായെ 

കരിലും അയാളടെ രക്തത്തില് പനിയുടെ ബിജങ്ങഠം കണ്ടില്ല. 

വെള്ളം കുടിച്ച മററ, രണ്ടുപേര്ക്ക് യാതൊരു സുഖക്കേട്ടം 

ഉണ്ടായില്പതാനും. 

പി ചി 



ി 

1 1 

മപര്യ പരി, പരാജയങ്ങ്ളാണുണ്ടായതെങ്കിലും, റോസ് 

പരീക്ഷണത്തില് നിന്നു” പിന്മാറിയില്ല. ഒരു ദിവസം തന്െറ 

കൊതുകുപിടുത്തക്കാരിലൊരാഠം കുറെ പ്രത്യേകതരം കൊതുകു 

മുട്ട കൊണ്ടുവന്നു. അവ വിരിഞ്ഞപ്പ്യോഠം തവിട്ടനിറമാണു' 

കണ്ടതു". ഈ പുതിയ 'വിരുന്നുകാക്കും റോസ് തനെറ മല 

മ്പനി പിടിപെട്ട രോഗികളില് ഒരാളെ ഭക്ഷണത്തിനു കൊ 

ടത്തു. അതിനുശേഷം ആ വിരുന്നുകാരെ പരിശോധിച്ചു. 

എന്നാല് അവരിലും കണ്ടില്ല രോഗാണുക്കളെ. പക്ഷേ, പരീ 

ക്ഷണം നിത്തിവച്ചില്ല.  തവിട്ടുനിറക്കാരെത്തന്നെ പിന്നേയും 

പരിശോ ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

18077 ആഗസ്റ്റ് 20ംതീയതി പിറന്നു. ശാസ്ത്രലോക 

ത്തിന്െറ ചരിത്രത്തില് സുപ്രധാനമായൊരു ദിവസമാണതു”. 

രണ്ടു വകപ്പ്റില്പ്പെട്ട കൊതുകുകളുടെ ഉുദരം പരിശോധിച്ചു. 

അത, വൃത്താകൃതിയില് ഒരതിത്തിരേഖ. വീണ്ടും നോക്കി. 

തത്സശമായ മറെറാരു സീമാരേഖയും കണ്ടു. മലമ്പനിയുടെ 

അണ്ക്കളടെ രൂപത്തില് കവത്ത കുറെ പാടുകളം അവയില് 

കാണപ്പെട്ട. പന്രണ്ടെണ്ണും അദ്ദേഹം എണ്ണി. അപ്പ്യോഴേക്കും 

കള്ണൂ കഴച്ചു. അദ്ധ്വാനം കൊണ്ടുള്ള ക്ഷീണവും വര്ഭ്ധിച്ച. 

അതിനപ്പുറം. നിരീക്ഷിക്കാന് ശേഷിയുണ്ടായില്ല. നേരെ വീട്ടി 

ലേക്കു പോയി ഒരു മണിക്കൂര നേരം കിടന്നുറങ്ങി. 

പരീക്ഷണം വിജയിച്ചുവെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണു' 

റോസ് മടങ്ങിയതു”. ചില കൊതുകുകാം രോഗികളില്നിന്നു” 

മലമ്പനിയണുക്കളെ ഏറവവാഞ്ങുന്നുണ്ടെന്നു” ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട. 

പിറെറ ദിവസം ആ വകപ്പ്ില്പ്പെട്ട ഒടുവിലത്തെ കൊതുകി 

നേയും പരിശോധിച്ചു. അപ്പ്യോഴും കണ്ടു പൃത്തസീമാരേഖകഠം. 

ഇതിലപ്പുറം എത്തു വേണം $ 

മലമ്പനിയണക്കാം കൊതുകീലേക്കു സംക്രമിച്ചാല് 

അഞ്ചാം ദിവസം എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണു” ഇതുവരെ നട 
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ത്തിയ പരീക്ഷണം കൊണ്ടു" മനസ്സിലായതു”. എന്നാല്, ഈ 
കൊതുകുകഠം എങ്ങനെ മനുഷ്യനിലേക്കു രോഗം പകത്തും ? 
അതു കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അനന്തരശ്രമം. 

ഇത്തവണ പക്ഷികളെയാണു' റോസ് വിരുന്നിനു വിള 
ചതു”. പക്ഷികളില് നിന്നു മലമ്പനിയണുക്കളെ കൊതുകുകഠം 
സമ്പാദിക്കുന്നതും അണുക്കഠം വളരുന്നതും മറ൨ പക്ഷികളി 
ലേക്കു പകരുന്നതും അദ്ദേഹം കണ്ടു പഠിച്ച. ഇരുപത്തെട്ടു 
പക്ഷികളെ ഇതിനു വേണ്ടി കൂട്ടിലിട്ടിരുന്നു. അതില് ഇരുപത്തി 

മൂന്നെണ്ണുത്തിനു ഡാക്ടര റോസ്' മലമ്പനി പകന്രകൊടുത്തു. 
എന്താണു ഇത്രയുമായപ്പ്യോഠം തെളിഞ്ഞതു” 3 പെണ്കൊത്തു 
കുകളാണു' ഈ പ്രചാരണം യടത്തുന്നതു”. മുട്ടയിടടന്നതിനു 
മുന്നോ നാലോ ദിവസം മുമ്പു” അവര് പാനം ചെയ്യുന്ന മനു 
ഷൃരക്തത്തില് പനിയുടെ ബീജങ്ങളണ്ടെങ്കില്, അതും ചോര 
യോടൊപ്പം ഉദരത്തിലേക്കു സംക്രമിക്കുംം അവിടെയെത്തി 

യാല് ഈ അണ്ണുക്കഠം നശിക്കുകയല്ലാ, സ്വയം വികസിക്കുക. 

യാണു ചെയ്യുന്നതു". ഇങ്ങനെ രോഗാണുക്കളെ. ഉദരത്തില് 

പാകപ്പെടുത്തിയ കൊതുകു' പിന്നീടു”, കുടിക്കാന് വാങ്ങുന്ന 
ചോരയ്ക്കു വ്ൃതിഫലമായി, ഈ അണുക്കളെ സമ്മാനിക്കുന്നു. 

ഈ സംരംഭത്തിനെറ അനന്തരകഥ രസാവഹമാണ്. 

പനിപിടിച്ച കുറെ കൊതുകുകളെ പ്രത്യേകം കൂടുകളിലാക്കി 

ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ രണ്ടപേര് കൊതുകു 

കടി കൊള്ളാനും രോഗം പകന്നുവാങ്ങാനും സന്നദ്ധരായി. 

മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്വേണ്ടി അവര് ചെയ്യ ത്യാഗം 

വൃഥാവിലായില്ല. രണ്ടുപേക്കും യഥാസമയം മലമ്പനി പിടി 

പെട്ടു. അങ്ങനെ റോസിന്െറ കണ്ടുപിടിത്തം സ്ഥിരീകരി 
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കൊതുകിയനെത്തേടി കാലംകഴിച്ച അദ്ധവാനശീലനായ 

ഈ ഭിഷഗപ്രനു” 1902-ല് നോബല് സമ്മാനം നല്കപ്പെട്ട. 

ഒരാഠംക്കു ലഭിക്കാവുന്ന ഏററവും വലിയ ബഹുമതികളിലൊ 

ന്നത്രേ ഇതു”. 

1 

അദ്യാസം 

ഗുണനാമം, ക്രിയാനാമം എന്നിവയ്ക്കു” ഈ പാഠത്തില് 

നിന്നു” ഈരണ്ടുദാഹരനെങ്ങരം കണ്ടുപിടിക്കുക. 

ര) ഒരെണ്ണത്തില് പ്പുംലു൦ മലമ്പനിയുടെ ബീജം കണ്ടില്ല. 

(മ) ശവശ രീരത്തിന൯ു പുഠമെ മുട്ടുകളും കണ്ടു. 

(കത്താവു”, കമ്മം, ക്രിയ എന്നിവ പഠയുയക) 

അന്യലിംഗം പറയുക: 

വിരുന്നുകാരന്, ആണ്കൊതുക പെണ്പക്ഷി. 
വാക്യത്തില് ഉപയോഗിക്കുക :__ 

നരകയാതന; ഉപര്ൃപരി; തത്സദുശംമയ യഥാസമയം. 

കൊതുകു മലമ്പനി പ്രചരിപ്പിക്കു മെന്നു" റൊണാഠംഡ് 

റോസ് എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിച്ചു റ 

തിചതകറള്ത ടം നള അയാ 

പാഠം 4 

വനദ്ഭോഇജഇനം 

[ചെവശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയുടെ കൃ്ണ്റിഗാഥയില് നിന്നു” എടുത്ത ഒരു 
“ഓഗമാണു്” വനദഭാജനം. ശ്രീകൃഷ്ണനും ഗോപബാലന്മാരും കലടീ 
പത്തക്കളെ മേച്ചു നടന്ന കാലത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണു” ഇവിടെ 
വണ്ണിീക്കുന്നതു". 

പാച്ചോറതന്നെയുമെല്പാരുമോരോരോ 

പാത്രങ്ങാം തന്നിലങ്ങാക്കിപ്പിന്നെ, 

തന്നുടെ തന്നുടെ കായ” കറിയോരോന്നെ 

മുന്നിലെടുത്തങ്ങുവച്ചുകൊണ്ടാര്. 

ഗു 



14. 

കാര്മുകില്വണ്ണനും ഭോജനമുണ്ണുവാ൯ 

കാമിച്ചുനിന്നു മുതിന്നാനപ്പ്യോഠം. 

പാച്ച്പോവതന്നെയുരുട്ടിച്ചമച്ചത൯ 

പാണിതലം തന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടാ൯. 

ഉണ്ണിവിരലുകം തന്നുള്ളിലാക്കിനാ_ 

ആണിനു ചേരുന്ന കായ് കളെല്ലാം. 

ബാലകന്മാരുടെ ലീലകളോരോന്നേ 

ചാലപ്പറഞ്ഞുചിരിച്ച തമ്മില്, 

ചോറങ്ങു വായിചിടുന്നോരു നേരത്തു 

പാരം ചിരിപ്പിച്ചും പൈതങ്ങളെ, 

കാര്മുകില്വണ്ണുന്താനാമോദംപുണ്ടു നല് 

കാനനം തന്നില് നിന്നുണ്ണുംനേരം 

ആകാശംതന്നിലെ വാനവരെല്ലാരു-- 

മാമോദമോടങ്ങു നോക്കിനിന്നാര്. 

ക്ൃൂ്ഠഗാഥ], [ചെധശ്ശേരി 

അഭ്യാസം 

1. ശ്രീകൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരും വനഭോജനത്തിനു്” എന്തെല്ലാം 

സാധനങ്ങളാണു കൊണ്ടു3പായതുഠ് 

9. കുട്ടികരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഏന്താണു” 

ചെയ്യതു” ? | 

9. ഇവരുടെ കളികരം ആരാണു” കണ്ടരസിച്ച്തു” ? 

4. പിരിഖ്ലെഴുതുക:__. 

കായ” കറിയോരോന്നും ടല ഉരുട്ടിച്ചമച്ചു; 

വാനവരെല്പാരുമാമോദ മോടെ. 



പാഠം 5] 

കുരുമുള കിന്െറ കഥ 

രണ്ടു മൂവ്വായിരം കൊല്ലങ്ങാംക്കു മുമ്പ ഈ ലോക 
ത്തില് പല- രാജ്യങ്ങളും ഒററതിരിഞ്ഞാണു” കഴിഞ്ഞിരു 

ന്നതു". നാടു വിട്ട പുറത്തു” അധികമാരും സഞ്ചരിക്കാറില്ല. 
അന്യരാജ്യങ്ങളമായി പരിചയവും സമ്പര്ക്കവും പുല 
ര്താന് കഴിഞ്ഞിരുന്നവര് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള. 
ഒട്ടെപ്പാ രാജ്യക്കാരും അവിടവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വിഭവങ്ങാം 
കൊണ്ടു തൃഹ്ിപ്പെട്ടപ്പോന്നു. എന്നാല്, അന്നും നമ്മുടെ 
സാടായ കേരളം അന്യരാജ്യങ്ങളമായി ധാരാളം ഇടപെട്ടി 
രുന്നു. റോം, ഗ്രീസ്, ഈജിപ്ച ', ബാബീലോണിയ, അറേബിയ 
മുതലായ രാജ്യങ്ങളുമായി കേരളം നിത്ൃയസമ്പക്കം പുലത്തി 
പ്പ്ോോന്നിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇന്നത്തെപ്പോലെ 
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അന്നും കേരളത്തിനെറ കിഴക്കന്പ്രദേശകങ്ങാം വിലമതിപ്പുള്ള 

മലഞ്ചരക്കുകളടെ കലവറയായിരുന്നു. കുരുമുളക്, ഏല 

ക്കായ”, ഇലവര്ങ്ങം മുതലായ ഈ മലഞ്ചരക്കുകഠം യൂറോപ്പു 

രാജ്യക്കാരെ നിരന്തരം ആകരഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുരുമുള. 

കിനെറ നാട് എന്ന പേരില് കേരളത്തിനു പാശ്ചാത്യരാജ്യ, 

ങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്ത്രീ കുറച്ചൊന്നുമായിരുന്നില്ല. 

കുരുമുളകു നിത്യജീവിതത്തിനു” അപരിഹാര്യമായിട്ടാ. 

ണു പാശ്ചാത്യര് കരുതിയിരുന്നതു”ം അതില്ലാതെ ഒരു കറിയും. 

ഉണ്ടാക്കവയ്യ. മാംസപദാത്ഥങ്ങാം കേടുവരാതെ സ്മക്ഷിക്കാന്. 

കുരുമുളകു വേണം. ദേവാലയങ്ങളില് വഴിപാടായും, വിവാ 

ഹത്തിനു സ്ത്്രീധനമായും കുരുമുളകു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ. 
മലഞ്ചരക്കിനന്െറ പേരില് റോമാ നഗരത്തിലെ സ്വണ്ണവും.: 

വെള്ളിയും മുഴുവന് ചോന്നുപോകുന്നുവെന്നുപോലും ചില 

രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാര് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. അന്നു മുതല്, 

ഇന്നു വരെ, കേരളത്തിനു പരിഷ കൃതജനവഗ്രുങ്ങളുമായി 

നിത്ൃയബന്ധം പുലത്താന് വേണ്ട അന്തസ്സറം ആഭിജാത്യവും 

നേടിക്കൊടുത്ത ആ കുരുമുളകുതോട്ടങ്ങളിലേക്കൊന്നു കടന്നു. 

ചെല്ലാന് ആക്കാണു” കൌതുകം തോന്നാത്തതു” 3 

പച്ചവിരിപ്പണിഞ്ഞ സഹ്ൃപവ്ൃതത്തില് തലവച്ചാണു 

കേരളാംബ പള്ളികൊള്ളന്നതെന്നു' മഹാകവി വള്ളത്തോഠം. 

പാടീട്ടണ്ട'. വടക്കും കിഴക്കും സഹ്യപവ്ൃതംകൊണ്ടുള്ള കോട്ട 

മതിലാണു' പ്രകൃതിദേവി കേരളത്തിനു നല്ലിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം. 

ഈ മലയുടെ ചരിവുകളിലാണു” കുരുമുളകു" സമൃദ്ധിയായി 

വിളയുന്നതു”. 

ചൂടും ഈാപ്ലുംചേന്ന കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടെങ്കിലേ മുള 

കുകൊടികാം നിരബ്ബയാധം വളരുകയുള്ള. പതിനേഴാം ന൯ആ൨ററാ 

ണ്ടില്ം ഡച്ചുകാര കേരളത്തില്നിന്നു കുറെ കുരുമുഭകുകൊടി 

കൊണ്ടുപോയപ്പ്യോഠം, കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരി പറഞ്ഞുവത്രേ! 
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** അവക്കു മുളകുകൊടിയല്ലേ കൊണ്ടുപോകാന് പറവള്ള. 
തിരുവാതിര ഞാറവവേല എങ്ങനെ അപഹരിക്കും 3? ഏ 
ന്താണു'. ഈ പറുഞ്ഞതിന്െറ അത്ഥം 3? മഴ സമൃദ്ധിയായീ 

പെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് കുരുമുളകുകൃഷി സാദ്ധ്യമല്ല. 

എന്നാല് ഈ മുളകുകൊടിക്കു" ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടു"”, 
- നിന്നേടത്തു നിന്നു മഴകൊള്ളാന് അതിനു കൂസലില്ല. പക്ഷേ 

വെള്ളത്തില് കാലുറപ്പിച്ച് ' അധികം നാഠം നില്ലാന് അതു 
തയ്യാറില്ല. കടയ്ക്കല് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാല് അതിന്െറ 
ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനീ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണു" 
ഈ കൃശഗാത്രികഠാം മലയോരത്തു പാര്പ്പൂപ്പ്ിക്കുന്നതു”. 
വെള്ളം അവയ്ക്കാവശ്യമാണു”. എന്നാല് പാകത്തിനേ പാട 
ള്ള. പശയുള്ള മണ്ണാണെങ്കില് വെള്ളം വേണ്ടതുപോലെ 
കിട്ടും. അതു നദീതീരത്തുംകൂടിയായാല് ഏററവും ഉചിത 
മായി. ഈ മണ്ണില് ഇലകളും മറ൨ം ചീഞ്ഞു വളക്കൂവണ്ടാ 
യാല് അവയ്ക്കു ദാഹത്തോടൊപ്പം വിശപ്പും അടക്കാം. 

. അത്തരം മണ്ണില് അവഷ്ക്ാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കലന്റിരിക്കും. 

സഹ്യയാദ്രിയില് കളിര്കാറവം കൊണ്ടു” തലയാട്ടി നൃത്തം 
ചെയ്യുന്ന, ഈ മുളകുകൊടികഠംക്കുള്ള വിഹാരരംഗം ഒരുക്കേ 
ണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം. കൃഷിക്കാര് ഈ കൊടികളെ, 
സ്വന്തം പെണ്കുട്ടികളെപ്പ്യോലെ, ലാളിച്ചാണു" വളത്തുന്നതു” , 

. വളരെ മെലിഞ്ഞതാണു" കൊടികളുടെ ശരീരം. ബലവ 
ത്തായ ഒരു പിന്താങ്ങില്ലെങ്കില് അവയ്ക്ക്” എഴുന്നേറ൨ 
നില്ല്ാന് സാധിക്കയില്ല. അതു കൃഷിക്കാരനറിയാം. അതി 
നാല് ആദ്യം തന്നെ കൊടികഠംക്കു താഞ്ങും തണലും നല്ല്ാന് 
കഴിവുള്ള പടര്മരങ്ങളാണു" വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. പെണ്കുട്ടി 
കറംക്കു കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുമ്മുമ്പെ ജാതകം നോക്കി രാശി 
പ്പ്യൊരുത്തവും മറ൨ം ഗണിച്ചറിയുന്നതുപോലെ, ഈ പടര്മര 
അൂടെ കാര്യത്തിലും കൃഷിക്കാരന് വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാണു'. 
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മരങ്ങാംക്കു' ആയുസ്സൂണ്ടായിരിക്കണം ; ആരോഗ്യം വേണ; 

കൊടികഠംക്കു പററിപ്പിടിച്ച നില്ല്ാ൯ വേണ്ട വു 

തൊലിയും അവയ്ക്കു വേണം. കാഞ്ഞിരം, മരുതു”, മാവും 

പ്രാപ", മുരുക്കു മുതലായവയൊക്കെ കൊടികാംക്കിണങ്ങിയ 

വരന്മാരാണു', തോട്ടത്തില് ഏതാണ്ടു പത്തടി വീതം അകല 

മിട്ടു" ഈ പടര് മരങ്ങഠം വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചാല്, അവ പ്രായം, 

ചെല്ലമ്പോഠം, തമ്മില് കലഹിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കൊള്ളം. 

അതിത്തിക്കയ്യേററവും അവകാശത്തക്കവും കൂടാതെകഴിക്കാ 

നാണു ഈ അകലം നിശ്ചയിക്കുന്നതു ം 

മുളകുകൊടിക്കു” രണ്ടടി നീളം വേണം. നാലോ അഞ്ചോ 

മുട്ടുകഠം അതിലുണ്ടാകാം. ഓരോ മരത്തിനെറ ചുവട്ടിലും തട 

മുണ്ടാക്കി അഞ്ചു കൊടി വീതം നടാം. തിരുവാതിര ഞാറവ 

വേലയാണു” ഈ വിവാഹത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂത്തം. വേരുറയ്ക്ക 

ന്നതുവരെ വല്ലാത്ത വെയിലേററ തളരാതിരിക്കാനും മഴവെള്ളം. 

കെട്ടിനിന്നു കട ചീഞ്ഞപോകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം: 

കൊടികഠം വളന്ര” പ്ൃക്ഷത്തില് പടന്ര പിടിക്കുന്നതുവരെ 

തണല് അവയ്ക്കാവശ്യമാണു”. എന്നാല് ഒരുവിധം വളന്നമ 

കഴിഞ്ഞാല്, സൃര്യപ്രകാശം നല്ലതുപോലെ വേണം. പടർ 

മരങ്ങളുടെ കൊമ്പുകഠം മുറിച്ചുകളഞ്ഞു ' കൊടികാംക്കു സൂര്യ 

രശ്ലീ നിരബ്ബാധം കിട്ടുമാറാക്കണം. 

മുളകിനന്െറ വളപച്ചയ്ക്ക' ഒരു വളവും ആവശ്യമില്ലെന്നു 

ചില കൃഷിക്കാക്കു്” അഭിപ്രായമുണ്ട'. എന്നാല്, പച്ചില വളം 

ചേത്താല് നന്നായിരിക്കും. കൊല്ലന്തോറം ഒരു റാത്തല് വീതം 

മത്ധ്യവളമോ, ഒരു റാത്തല് കുമ്മായമോ കടയ്ക്കല് ഇടുന്നതും 

നന്നെന്നു” ചിലക്കു്” അഭിപ്പായമു്ടു '. 

ശരിയായി ശുശ്രൂഷിച്ചാല് മൂന്നാം കൊല്ലം മുളകുകായ്ക്കകും. 

പതിനഞ്ചുകൊല്ലത്തോളം പിന്നെ തുടച്ചയായി ഒരു കൊടി 

യില്നിന്നു” നല്ല അനുഭവം കിട്ടും. അതു കഴിഞ്ഞാല് ക്രമേണ 

ഫലം കുറഞ്ഞുവരും. കൃഷിക്കാരനന്െറ ലാളനയനുസരിച്ചി 
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രിക്കും ഫലം. ശരിയായി ശുശ്രൂഷിച്ചാല് നാല്പതുകൊല്ലത്തോളം 

മുളകുകൊടിയില് നിന്നു മതിയായ ആദായം ലഭിക്കും. 

പൃശ്ചികം, ധനു മാസങ്ങളിലാണ്” മുളകു പറിക്കാന് 

പാകമാകുന്നതു”. പറിച്ചെടുത്ത മുളകു രണ്ടുവിധത്തില് പാക 

.പ്പെടത്തിയെടക്കാം. പറിച്ചെടുത്തയുടനെ ഉണക്കുന്നതാണു 

കവത്ത മുളക്. നല്ല പഴുത്ത മുളക് ഉണക്കാതെ നാലഞ്ചു 

' ദിവസം ഒരിടത്തു കൂമ്പാരം കൂട്ടിയാല് അതിന്െറ തൊലി 

ചീഞ്ഞകൊള്ളം. ചീഞ്ഞ തൊലി തിരുമ്മിക്കളഞ്ഞാല് കീട്ടു 

ന്നതിനു വെളുത്ത മുളകൊെന്നും അരിമുളകൊന്നും പറയുന്നു. 

പാശ്ചാതൃക്കു്' ഇതാണു" കൂടുതല് ഇഷ്ടം. 

കുരുമുളകു വളരെ വിലപിടിച്ച പദാത്ഥമാണു'. വേണ്ടത്ര 

ശ്രദ്ധിച്ചു ശുശൂഷിച്ചാല് മലഞ്ചെരീവല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും 

കുരുമുളകു പിടിപ്പിച്ചു ' നല്ല സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാം. വളരെ 

വചിയ അഭ്ധ്വാനം കൂടാതെതന്നെ നല്പ ആദായമുണ്ടാക്കാവുന്ന 

ഒന്നാണു” കുരുമുഭകകൃഷാി. 

അഭ്യാസം 

കം ഏകവചനം, ബഹുവചനം__ഇവ തമ്മില് വ്യത്യാസമെന്തു"? 

താഴെ കൊടുത്തട്ടുമള പദങ്ങളുടെ അന്യവച്നങ്ങഠം പഠ 

യുക: ലു 
കൃഷിക്കാര് ;, മരങ്ങം മുട്ടകര്ം ൭ കൊടിക ഠം. 

[കൃഷിക്കാര് എന്ന പദം സ്്രീലിംഗത്തിലും പുല്ലീംഗത്തിലും 
ഇണങ്ങുമെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. അതിനു” തന്മൂലം 

അലീംഗ.ബഹുവചനം എന്നു" പ്രദത്യകം പേ൪ പായും. 

8, വാക്യത്തില് പ്ര ദയാഗിക്കുക.. 
അപരിഹ്വര്യം ടയ നിബ്ബാധ൦ ; നിത്യജീവിതം. 

4, കുരുമുമുകു" കൃഷിചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ 7 

6. അന്യലിംഗം പറയുക: 

കൃഷിക്കാരന് യ വരന്  കൃശഗാത്രി. 

ളാ 



പാഠം 6 

ഒരു പാവനസ്മരണ 

[മഹാത്മജി തെക്കേ ഞആഫറിക്കയില് താമസിച്ചിരുന്ന കാല 
തത്തെ ഒരു സം3വം. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയില് നീന്നു] 

ഞാന് ദ൪ബാനില്! വക്കീലായിരുന്ന കാലത്തു” ആഫീ 
സിലെ ഗരമസ്തന്മാർ പലപ്പോഴും (എന്െറ കൂടെ പാത്തിരുന്നു. 

അവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ജന്മദേശത്തെ ആസ്സറദമാക്കിപ്പറഞ്ഞാല്, ഗുജറാത്തികളും തമി 

രും. എനെറ രക്തബന്ധത്തില്പ്പെട്ട ആളുകളായിട്ടല്ലാതെ 

അവരെപ്പററി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാന് കരുതിയതായി ഓാമ്മി 

ക്കുന്നില്ല. എനെറ കുടുംബാംഗങ്ങളോടെന്നപോലെ അവരോടു. 



ല് 

ച: 

ഞാന് പെരുമാറി. അങ്ങനെ പെരുമാവന്നതില് എപ്പ്യോഴെ 

കിലും എനന്െറ് ഭാര്യ തടസ്സമായി നിന്നെങ്കില് ഞങ്ങം 

തമ്മില് രസക്കേടുണ്ടായീട്ടണ്ട .. ഗുമസ്തന്മാരിൽല് ഒരാഠം 

പഞ്ചമജാതിയിത് ജനിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. 

പാശ്ചാത്യമാതൃകയില് ഉള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളൂടെ വീടു. 

. മുറികാഠംക്കൊന്നിനും മലിനജലം പോകുന്നതിനു” ഓാവൃകാഠം 

ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാല് ഓരോ മുറിയിലും പാത്രം വെച്ചു 

രുന്ന. ഇതു” എടുത്തു വൃത്തിയാക്കി വെയ്ത്ന്നതിനു രൂപ്പുകാരിയെ 

യോ വേലക്കാരനെയോ ആക്കിയിരുന്നില്ല. ഭാര്യയോ ഞാനോ 

ഈ ജോലി ചെയ്തുവന്നു. വീട്ടില് പുണ്ണസ്വാതന്ത്രമുള്ള ഗുമ 

സ്തൂന്മാർ അവനവന്െറ വിസര്ജ്ജനപാത്രം ശുചിയാക്കിയി 

രുന്നു. എന്നാല്, മേല്പ്പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി ഗുമസ്പന് പുതി 

യതായി വന്ന ആളായിരുന്നതിനാല് അയാളുടെ കിടപ്പുമുറ! 

വെടുപ്പാക്കിയിരുന്നതു ഞങ്ങഠംതന്നെ ആയിരുന്നു. മറവള്ള 

വരുടെ വിസര്ജ്ജനപാത്രങ്ങഠം വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലി ഭാരൃ 

നിവ്വഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പഞ്ചമനായിരുന്ന ഒരുവന് ഉപയോ 

ഗിച്ച പാത്രം വെടുപ്പാക്കുന്നതു' അതിരു കടന്നതുതന്നെയെന്നു' 

എന്െറ ഭാര്യഷ്ക്ു തോന്നി; ഞങ്ങാം തമ്മില് പിണക്കവും 

ആയി. ആ പാത്രം ഞാന് വുൃത്തിയാക്കുന്നുതു കണ്ടുനില്ലാ൯ 

അവര്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നത്താനെ അതു ചെയ്യുവാ൯ 

ഇഷ്ടവുമില്ലായിരുന്നു. എന്നെ കുററം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു”, കോ 

' പത്താല് ചുവന്ന . കണ്ണുകളോടെ, കവിഠംത്ത ടങ്ങളില് കൂടി 

മുത്തുമണികഠം  ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു', കൈയില് പാത്രവുമായി 

അവര് കോണിപ്പുടിയിറങ്ങീ വരുന്ന കാഴ്ച, ഞാന് ഇന്നെന്ന 

പോലെ ഓാക്കുന്നു. എന്നാല് ഞാനോ? ഞാന് “ക്രൂരമായ ദയ? 

യുള്ള ഒരു ഭത്താവായിരുന്നു. അവരെ പഠീപ്പ്രീക്കാന് അര്ഹത 

യുള്ള ആചാര്യനായി സ്വയം കരുതിക്കൊണ്ടു” ഞാന് അന്ധ 

പ്രേമത്താല് അവരെ അലളി, 
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പാത്രം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം എനി 

ക്ട് ഒട്ടും തൃഫ്ലി വന്നില്ല. അതു സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യു 

ണമെന്നു ഞാ൯ ആഗ്ഹിച്ചു. അതിനാല് ഞാന് ഒച്ചയെടുത്തു” 

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ““കേട്ടോ, ഈ അസംബന്ധങ്ങാം ഒന്നും. 

൫െറ വീട്ടില് നടക്കുകയില്ല.” 

അമ്പുപോലെ ഈ വാക്കുകഠം തുളച്ചുകയറി. അവര 

ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. “നിങ്ങളുടെ വീടു” നിങ്ങാംക്കു”; 
ഞാ൯ പൊയ്ക്കകരൊള്ളാം??. ഞാന് തന്നത്താന് മറന്ന. എന്നില് 

കാരുണ്യത്തിന്െറ ഉറവൃനീരും വററി. ഞാന് കൈക്കു കട. 

നുപിടിച്ചു' ആ സാധുസ്ധ്രീയെ കോണിപ്പുടിക്കെതിരേയുളുകൂ 

ഗേററിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു' ചെന്നിട്ടു” കതകു തുറന്നു 

പുറത്തേക്കു തള്ളാന് ഭാവിച്ചു. അവരുടെ കവിളകളില്കൂടി 

കണ്ണൂനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകീ; എന്നിട്ട്” ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു, 

പറഞ്ഞു; ““അഭങ്ങയ്ക്ു ലജ്ജയില്ലേ? ഇങ്ങനെ തന്നത്താ൯ 

മറക്കാമോ? ഞാന് എങ്ങോട്ടു പോകും എന്നെ താമസ 

പ്ിക്കാ൯ എന്റെറ അച്ചുനമ്മമാരോ ബന്ധുക്കളോ ഇവിടെ 

ഉണ്ടോ? ഞാ൯ നിങ്ങളൂടെ ഭാരൃയയായിപ്പോയതുകൊണ്ടു് 
നിങ്ങളുടെ ഇടിയും തൊഴിയും കൊള്ളണമെന്നോ? ഇരശ്വ 

രനെ വിചാരിച്ചു മാന്യമായി പെരുമാ. ശഗേറ൨ അട 

യ കൂടൂ. നമ്മാം ഇങ്ങനെ ലഹള കൂട്ടന്നതു വഴിയേ പോകുന്ന 

വര് കാണാതിരിക്കട്ടെ .?” 

ഞാ൯ ധൈര്യം നടിച്ചു. എങ്കിലും വാസ്തവത്തില്, 

എനിക്കു ലജ്ജതോന്നി. ഞാന് കതകടച്ചു, എനെറ ഭാര്യ 

ക” എന്നെ പവിട്ടുപിരിയാന് കഴികയില്ലെങ്കില് എനിക്കു 

അവരെ പിരിയാനും സാധിക്കയില്ല. ഞങ്ങഠം തമ്മില് 

അനേക കലഹങ്ങാം ഉണ്ടായിട്ടണ്ടു'. എന്നാല്, അവയെല്ലാം 

രഞ്ജിപ്പപിലാണു' കലാശിക്കാറള്ളതു'. നിസ്തുലമായ സഹന 

ശക്തികൊണ്ടു” ഭാരൃയാണു” എപ്പ്യോഴും വിജയിക്കുക. 
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'ഈ സംഭവം നിവ്വികാരനായി വിവരിക്കാന് ഇന്നെനിക്കു 

കഴിയും. ഞാന് ഭാഗ്ൃത്താല് കടന്നുപോന്ന ആ കാലഘട്ട 

ത്തില്പ്പെട്ടതാണതു '. ഇന്നു ഞാന് കാമാന്ധനായ ഒരു പതിയല്ലഃ 

പത്നിയുടെ ആചാര്്യനുമല്പ. കസ് തുര്ബായ്ക്കക വേണമെങ്കില്, 

മുന്പു ഞാന് അങ്ങോട്ടു കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള രസക്കേടോട 

കൂടിയിരിക്കാം. ഞങ്ങഠം പരസ്സുരം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ സ്നേഹി 

തരാണു”. ഒരാളെ മറേറയാളൂടെ ഇച്ഛയും വിഷയമായി കരു 

തുന്നില്ല. എനിക്കു രോഗമായിക്കിടന്നപ്പ്യോഴെല്പാം നിസ്വാ 

ത്ഥമായി ഒരു പരിചാരികയെപ്പോലെ അവര എന്നെ ശുശ്രൂ 

ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു. 

അഭ്യാസം 

1. മലയാളത്തില് വിഭക്തികാം എത്ര ? അവയുടെ പേര് 

പറയുക, [ 

9. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പടങ്ങളുടെ ലിംഗവചന വിഭക്തി 

കഠം നിഞ്ണുയിക്കുക:__. 

ഹിന്ദുക്കാം, കടുംബാംഗങ്ങളോടു", എന്െറ; ഥുമസൂന്മാ 

രില് മുഠികാംക്കു൦, ഭാര്യയ്കു പ അവരെ; നിങ്ങളുടെ; 
ബസ്ധൂക്കാം; ഭാഗ്യത്താല്. 

ക 

3. വാക്യത്തില് പ്രദയാഗിക്കു ക:... 

നിധ്യികാരനായിട്ട പരസ്റ്റരം്യ നീസ്വാത്ഥമായി. 

4. മഹാത്മജിയും ഭാര്യയുഠ തമ്മില് കലഹില്വതി൯ കാരണ 

മെന്തു”! ആ കലഹം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു റ 



പാഠം " 

വിദ ! 

[ബാലികാ ബാലന്മാരുടെ സ്വഭാവ രൂപറകരണ്ടത്തിനു” ,; ഉതക 
തും, ദാനം, വിനയം, ക്ഷമ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കഠിച്ചുള്ളതും 
ആയ സുഭാഷിതപദ്യങ്ങം നിറഞ്ഞ കൃതിയാണു” €ദപാവചി?? 
അതില്നിന്നു വിദ്യയുടെ മഹിമ വണ്ണ്ണിക്കുന്ന ചില വരികളാണു* 
ഇവിടെ ചേത്തിരിക്കുന്നതു* . 

മഹാകവി ഉ.ളളൂര് എസ്സ്”, വപരമേശ്വരയ്യരാണു* ജഇതിബ്ഐെറ 
കത്താവു”. വിലമതിക്കാനാവാത്ത അനേകം വിശിഷ്ടരത്നങ്ങളെ 
കൈരളിക്കു സമ്മാനിച്ച ഒരു മഹാകവിയാണു" ഉളള.] 

വിത്തമെന്തിനു മത്ത്യുന്നു 

വിദ്യകൈവശമാകുകില്3 

വെണ്ണയുണ്ടെങ്കില് ന൨നെയ” 

വേറിട്ടു കരുതേണമോ? 

പുറംകണ്ണൂതുറപ്പിപ്പൂ 

പുലര് വേളയിലംഗശുമാ൯; 

അകക്കണ്ണൂ തുറപ്പ്തിക്കാ- 

നാശാന് ബാല്ൃത്തിലെത്തണം. 

അന്നമേകുന്നവന് മോദ. 

മപ്പ്യോഠം മാത്രമണച്ചിടും; 

ആജീവനാന്തമാനന്മ.. 

മരുളം വിദ്യ നല്കുവോന്. 

കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാര്, 

കൊഴടുക്കുന്തോവമേറിട്ടം; 

മേന്മനല്കും മരിച്ചാലും; 
വിദ്യതന്നെ മഹാധനം. 
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പഠിക്കണം നാമോരോന്നു 

ബാല്യംതൊട്ട നിരന്തരം; 

പഠിത്തം മതിയാക്കീടാം 

പ്രാണന് മേനി വിടുന്നനാഠം. 

വിദ്യതന്നെ പരം യേത്രം; 

ബുദ്ധിതന്നെ പരംധനടഃ 

ദയതന്നെ പരം പുണ്ടൂഠുഃ 

ശമംതന്നെ പരം സുബം. 

ദീപാവലി] [ഉളളൂ൪. 

അഭ്യാസം 

1. ഗുരുനാഥന് എന്താണു ക്വെയ്യുന്നതു”? 

.8. ഭക്ഷണം തരുന്നവനേക്കാഠം വിദ്യ നല്കുന്നവന് ശ്രേഷ്ഠനാ 

ണെന്നു” പറയാന് കാരണെമെന്തുര? 

8. എന്തുകൊണ്ടാണു” വിദ്യ മഫാധനമാണെന്നു പറയുന്നതും? 
4, ഏപ്പോഴാണു” പഠിത്തം മത ക്കോല്പന്നഇ ₹ 

9. പിരിച്ചെഴുതുക:__ 

കെവശമാകുകില്, കൊടുക്കുമന്തോവമേറിടുംം, നാർമോ. 

രോന്നേ. 



ടിക. 

സമുദായത്തിന്െറ നന്മയ്കുവേണ്ടി അച്ചടക്കത്തോടും ഐ 

ക്ൃബോധത്തോടുംകൂടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണു” നാം. വിശേഷ 

ബുദ്ധിയ്യനണ്ടെന്നു” അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനു ചെറീയ പ്രാണി 

കളില്നിന്നു പോലും ഇതിനുള്ള പാഠം പഠിക്കാം. വശഗ്ലാഭിപ്പ 

ദ്ധിക്കുവേണ്ടി അനവരതം അഭ്ധ്വാനിക്കുന്ന തേനീച്ചയുടെ 

ജീവിതം ശ്രദ്ധിക്കണം. മനുഷ്യനു” അനുകരിക്കാനുള്ള പാഠ 

ങ്ങറം പലതും ആ ജീവിതത്തില് കാണാം. 

തേനീച്ചക്കുടട'” നിങ്ങാം കണ്ടിരിക്കണം. ശില്ലകലയില് 

ഈ ചെറ പ്രാണികഠംക്കുള്ള ഖവൈദശ്ചധ്യം വിളിച്ചുപറയുന്ന 

തല്ലേ ആ കൂടു? കൂട്ടിനകത്തു” റാണി, മടിയന്മാര്, വേലക്കാര് 

എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരം ഈച്ചകളണ്ടു'. വേലക്കാര് കൂടും. കൂട്ടി 

നകത്തു” അറകളും ഉണ്ടാക്കും. റാണി അറകളില് മുട്ടയിടും. 

മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു മുദ്ദവിരിഞ്ഞു പുഴുവായിത്തീരും. അവ 

യുടെ വളച്ച പൃത്തിയായാല് വേലക്കാര് പൂമ്പൊടിയും മെഴുകും 

കൂടിയ ഒരു പദാത്ഥംകൊണ്ടു' അറകഠം അടയ്ക്കും. അറഷ്ക്കു 
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കത്തു” പുഴുക്കഠം കുറെ ദീവസം ഈശ്വരധ്യാനം ചെയ്തു 

കഴിഞ്ഞുകൂടടം. ഉപവാസത്തോടുകൂടിയുള്ള വ്രതമാണ് അനുഷ്ണി 

ക്കുക: എന്താണു” ഈ ധ്യാനത്തിന്െറ ഫലം പഴുവില് 

നിന്നു” ഇഈച്ചയിലേക്കുള്ള ഉയച്ച. ഇങ്ങനെ ഇഈച്ചയായി 

രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചാല് അവ അറകഠം തുറന്നു" തന്നത്താന് 

പുറത്തുവരും. ) 

ആദ്യം അറ തുറന്നു് പുറത്തുവരുന്ന വേലക്കാര ശുശ്രൂഷാ 

ജോലികളിലേപ്പെടും. മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കഠാക്കു 

ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും റാണിക്കു' അകമ്പടി സേവിക്കുകയും 

അവരുടെ ജോലിയാണു”. രണ്ടാഴ്ചയോളം കാലം ഇങ്ങനെ 

കഴിഞ്ഞ കുടും. അതിനുശേഷമാണു' പുറത്തിറങ്ങിസ്സുഞ്ചരി 

ക്രന്നതു”. 

തേനീച്ചകളുടെ രാജ്യത്തു പെണ്നായകത്വമാണു' കാണു 

ന്നതു”. കൂട്ടിനകത്തെ ആധിപത്യം റാണിക്കാണു'. ഇവധയംക്കു' 

മുട്ടയിടുകമാത്രമാണു” ജോലി. സേവിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കു 

വാനും ധാരാളം പേര് വേറെയുള്ളതിനാല് ഈ ശ്രീമതിക്കു 

' യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ജോലി ചെയ്യാന് 

വേലക്കാരുണ്ടു”. ഒന്നാംതരം ഭക്ഷണ പദാത്ഥങ്ങാം തേടി 

ക്കൊണ്ടു കൊടുക്കാന് വേലക്കാര് സന്നദ്ധരാണു'. ശത്രുക്ക 

ടെ ആക്രമണത്തില്നിന്നു രാജ്ഞിയെ രക്ഷിക്കുവാനും അവര് 

സന്നദ്ധരാണ്. വേണ്ടിവന്നാല് ജീവന്പോലും അതിനെറ 

പേരില് അവര് ബലികഴിക്കും. 

രാജധാനിയിലെ ഓരോ അറയിലും ചെന്നു” റാണി 
മുട്ടയിടും. ഏതാനും വേലക്കാര് തത്സമയം അവളെ അകമ്പടി 

സേവിക്കുന്നതു കാണാം. മുട്ടകളില് ചിലതു മൂന്നു ദിവസം 

കൊണ്ടു വിരിയും. അവയാണ് റാണിമാരായിത്തീരുന്നതു. 

എന്നാല്, ഇക്കൂട്ടത്തില് എല്ലാവരുടേയും ജാതകം ഒരുപോലെ 

യല്ല. ചിലക്ക്' വിവാഹം നടക്കും. ചിലക്കു'' ആ ഭാഗ്യം 
സിദ്ധിക്കയില്ല. വിവാഹം കഴിക്കാത്തവര് കൂട്ടിനകത്തുതന്നെ 
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കഴിഞ്ഞുകൂടും. ആകൂടു” കുറേനാഠം കഴിഞ്ഞാല് നശിക്കുകയും. 
ചെയ്യും. എന്താണു” കാരണം? കുടുംബം നിലനിത്താന്, 

സന്തതീകഠം വേണ്ടേ? അവിവാഹിതരായ റാണികാക്കു 
അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നഷ്യപ്പെട്ടുപോകുന്നു. കുട്ടികഠം ഉണ്ടാവാ 

ഞ്ഞിട്ടല്പ. ഉണ്ടാകുന്നവര് മടിയന്മാരായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടാ 
ണു” ഇങ്ങനെ കുടുംബം നശിച്ചുപോകുന്നതു”. വാഭ്ധക്യം 
പ്രാപിച്ചവക്കും അവിവാഹിതക്കും അലസരായ സന്തതികളെ. 

ഉണ്ടാകുന്നുള്ള. 

അവയവങ്ങഠംക്കു വളര്ച്ച പൃത്തിയാകാത്ത കുറെ പെണ്ണി 

ച്ചകളണ്ടാവും. അവരാണു വേലക്കാര്. ജാതകഫലം അവരെ 

അത്തരത്തിലാക്കിത്തീക്കുന്നു. അവര് റാണിയേക്കാഠം ഒചറിയ 

വരാണ്”. എന്നാല് ജോലി ചെയ്യാന് ശേഷിയുണ്ടു'. ഒരു. 

കൂട്ടര് കൂട്ടിനകത്തും മറെറാരു കൂട്ടര പുറത്തും വേലയെടുക്കും. 

നേരം വെളത്താല് വൈകുന്നതുവരെ അവിശ്രമം അഭ്ധ്വാനാി 

ക്കുന്നവരാണു” ഈ വേലക്കാര്. എന്തൊക്കെയാണു ഇവരുടെ 

ജോലി ? കൂട്ടിനകത്തു” അടകളം അറകളും ഉണ്ടാക്കുക, തേ൯ 

ശേഖരിക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീറ൨ക, കൂട വൃത്തിയാക്കുക. 

റാണിക്ക്” അകമ്പടി സേവിക്കുക, കൂടിനന്െറ കേടുപാടുകഠം. 

തീക്ടക, ശത്രുക്കളോടു പൊരുതുക, ഒടുര്ബ്ബലരേയും അംഗവി' 

ഹീനരേയും, മരിച്ചവരേയും കൂട്ടില്നിന്നു പുറത്താക്കുക. 

ഇതൊക്കെയദണു' ജോലി. 

ഈ വേലക്കാര് തമ്മില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും. 

കാണില്ല. കഴിയുന്നത്ര ജോലി എല്ലാവരും ചെയ്യും. എല്ലാ 

തൊഴിലും അവക്കു” തുല്യമാണു ', സാകര്യംപോലെ ഓരോ 

ഈച്ചയും അതിനെറ ജോലി വളരെ മനസ്സ്സിരുത്തിത്തന്നെ 

ചെയ്യും. വേലയെടുക്കാതിരിക്കാ൯ അവയ്ക്കു സാഭ്ധ്യമല്പ. 

ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച ശേഷിയറവപോകുമ്പോഠം അവര്. 

കൂട്ടിനു പുറത്തു" ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരിക്കുന്നതു കാണ്ടാം. ജോലി 

യെടുക്കുന്നവരെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നുകരുതിയാണു' ഇങ്ങനെ. 

ഒഴിഞ്ഞ മാവന്നതു. 



29 

മടിയുള്ളവരും ഈച്ചക്ടുട്ടത്തിലുണ്ടു'. ഇവര് ആണങ്ങ 

ഓണ"; പെണ്ണുങ്ങളല്പ. റാണീയേക്കാഠം ചെറിയവരും വേല 

ക്കാരികളേക്കാഠം വലിയവരുമാണു' ഇക്കൂട്ടർ. നല്ല കറപ്പാണു” 

നിറം. തങ്ങഠം വലിയ പ്രമാണികളാണെന്നത്രേ ഇവരുടെ 

ഭാവം. മേലനങ്ങാതെ, മീശ മിനുക്കി മററകള്ളവരുടെ അഭ്ധവാ 

നത്തെ ചുഷണം ചെയ്തു ജീപിക്കുന്നവരാണു” ഇവര്. ഉടലില് 

നോക്കിയാല് കനകവണ്ണുത്തിലുള്ള കമ്പിളിയുടുപ്പുകാണാം. 

അന്തസ്സിനെറ അടയാളമാണതു”. റാണിമാരെ വിവാഹം 

ചെയ്യുക മാത്രമാണു” ഇവരുടെ ജോലി. കുടിച്ച മദിച്ചങ്ങനെ 

നടക്കും. 

റാണി ഒന്നിലധികം വിവാഹം ചെയ്യില്ലെന്നു” നിഷ്ഠയുള്ള 

പളാണു”. എന്നാല്, കൂട്ടിനകത്തു” ഒന്നിലധികം ഈ അലസ 

രായ ആണീച്ചകളെ കാണാം. കൂട്ടില് തേനുള്ള കാലത്തോളം 

ഇവക്കു” അതിനകത്തു സ്വൈരമായി പൊവക്കാം. തേന് കുറ 

വാകുമ്പോഠം വേലക്കാരികാം ഇവരെ പിടിച്ച പുറത്താക്കും. 

അവിടെത്തന്നെ പററിക്കൂടാന് വേണ്ടി ഇവര ഈ പപെണ്ണുങ്ങളോ 

ടൊന്നു പൊരുതിനോക്കുക പതിവാണ്. പക്ഷേ, തോല്വിയും 

മരണവുമാണു"” അനുഭവപ്പെടാറള്ളതു”. 

ഇങ്ങനെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടാത, ഈ സുഖിയന്മാക്ക്” ജീവി 

ക്കാന് മാഗ്ലുമീല്പ. അവക്കു തേന് ശേഖരിക്കാന് വശമീല്ല. 

എന്നാല്, മൂന്നുനാലു പേര് അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തേന് ഓരോ 

ദിവസവും ഭക്ഷിച്ചതീക്കാന് അവക്കു കഴിവുണ്ട്. 

തേനീച്ചയുടെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ച നിരീക്ഷിച്ചാല് പലതും 

നമുക്കു പഠിക്കാം. ഇത്ര ഐക്യബോധവും വഗ്ുസ്നേഹവും 

കൃത്യനിഷ്ടയുമുള്ള ജീപികാം വേറെയുണ്ടോ എന്നു സംശയ 

മാണു'. സമുദായത്തിന്െറ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി അത്യദ്ധ്വാനം 

ചെയ്യുന്ന ഇക്കൂട്ടരെ നാം അനുകരിക്കുക, 

3 
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അഭ്യാസം 

1. അന്യലിഗം പറയുക: 

പരിലാരകന്മാ൪, മടിയന്മാര്. 

9, ലിംഗവചന വിഭക്തികറം നിരണ്ണയിക്കുക:__ 

ജോലികളില്, ശ്രീമതിക്കു* ,, മടിയന്മാക്കു". 

3. വാക്യത്തില് ഉപര്യാഗിക്കുക:__ 

അനവരതം; വിളിച്ചുപറയുന്നതു" തത്സമയട്ടെ അക 
മ്പടിസേവിച്ചു. 

തേനീച്ചകളുടെ വിഭാഗങ്ങഴം ഏതെല്ലാം ? 

തേനീച്ചകളില് €പരിചാരകര്? എന്ന വിഭാഗത്തിന്െറ 
ജര്വിതരതി വിവരി ഒക. 

0. തേനീച്ചയുടെ ജീവിതത്തില് നിന്നു നമുക്ഭ പഠിക്കാനുള്ള 

പാഠങ്ങും എന്തെല്ലാം ? 



പാഠം. 9 

എന്െറ കപ്പല് 

[മഹാകവി ജി, ശങ്കരക്കുവപ്പിന്െറ ഗ്േതേളം ലുണ്ടുകരം"' എന്ന 

പദ്യസമാഹാരത്തിലെ ഒരു കവിതയാണു” “എന്െറ കപ്പല്. ദാവ 

“ നാസമ്പന്നങ്ങളും ചിത്തോദ്ദീപകങ്ങളു മറയ അനേകം കവിതകംം 

കൈരളിക്കു സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാകവി കൊുൃകുട്ടിക 

ളിലും ഉല്കൃഷ്ടഭാവനക രം ഉ.ണത്തുന്നുണ്ട്',] 

മഴപെയ്യും മുററമൊക്കെ 

മാവം വന് കടലായിനി; 

പറമ്പും പാടവും ചേന്നു 

പരപ്പതിനു കൂടിടും. 

കടലാസാലുടന്തീക്കും 

കപ്പല് ഞാനതിലെനന്െെറപേര് 

നക്ഷത്രംപോലെ വലുതായ് 

നല്ലപോലെ കുറിച്ചിടും. 
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മുക്കുററി, മുപ്പമുതലായ"” 

മുറവം ഗുണമെഴും മലര് 

പറിച്ചുവയ്ക്ും; കാററത്തു 

പരുക്കെക്കപ്പുല് നീങ്ങിടും. 

മുങ്ങിപ്പോകാതെയാക്കുപ്പുല് 

മുറയ്ക്കപലദിക്കിലും 

ചെന്നടുക്കും; കാറവകിട്ടാന് 

ചെറവനേരം കിടന്നിട്ടും. 

കരകാണാതെ വെള്ളത്തില് 

ക്കട്ട൨ന്പുകഠം കേഴവേ 

കാണുുമെന്൯ കപ്പുലില്ക്കേറി- 

ത്താണുപോകാതിരുന്നിടും. 

എനെറപേര് പലരും കാണു. 

മെന്നെപ്പുലരറിഞ്ഞിടും, 

നാടിന്െറകീത്തി ഞാ൯മൂലം 

നാലുദിക്കിലുമെത്തിടും. 

ഇള ുണ്ടുകം] [ജി. ശങ്കരക്കുഠപ്പ” 

അഭ്യാസം 

1. കടലാസുകപ്പലുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ ത്തെല്ലാം ? 

മ. നോോടിയെറ കീത്തി ഞാ൯മൃലം 

നാലുദിക്കിലുമെത്തിടടം”'_ എന്താണു” നാടിന്െറ കീത്തിഃ 

[കട്ടവനുകഠംക്കുപോലും അവലംബം നല്ലിയില്ലേ ആ 

കപ്പല്? _. ഉ.പ്ദ്രവിക്കുന്നവരായാല് പോലും ആപത്തുവരു 

മ്പോം അവരെ സഹായിക്കും__ആ സ്ററേഹം, അതാണു" 

നാടിന്െറ കീത്തി] 

3. പിരിച്ചെഴുതുക:_ 

പരപ്പതിനു; താണുപോകാതിരുന്നിടും. 



പാഠം. 18 

ി 

എഴുത്തു 
മാധവ$നിധവാസ”ം 

 ) ഒലവക്കോട്”, 

__10__1968. 

പ്രിയപ്പെട്ട തങ്കം! 

ഇന്നലെ ഞങ്ങറം മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടു കണ്ടു. അവിടന്നു 

വന്ന ഇരുപത്തഞ്ചു കുട്ടികഠംക്കു പുറമെ തൃശ് ശുരുനിന്നും ഇരു 

പതു പേർകൂടി ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക 

പ്യാടെ നല്ല രസം. വഴിക്കുവച്ച. പാട്ടും കഥകളും നേരമ്പോ 

ക്കുപറയലും കലാപരിപാടികളുമായി വണ്ടി ഒലവക്കോട്ടെ 

ത്തിയതു” അറിഞ്ഞതേയില്ല. കുമാരിയുടെ ഏകാഭിനയം, മറി 

യാമ്മയുടെ നൃത്തം, ബേബിയുടെ ഫ തൂട്ടവായന,---ഇങ്ങനെ 

ഏതു നേരത്തും തമാശ തന്നെ. വൈകീട്ട്” ആറ. മണിയോടു 

കൂടി ഞങ്ങഠം ഒലവക്കോട്ടു തീവണ്ടിയാപ്പ്ീീസ്സിലെത്തി. ഈ 

തീവണ്ടിയാപ്പ്ീസ്സിനെപ്പുററിയെല്ലാം ഞാന് അവിടെ വന്നിട്ട 

- പറയാം. ഇപ്പ്യോഠം മലയുഴയെക്കുറിച്ചുതന്നെ ധാരാളം വിവ 

രിക്കാനുണ്ടു” . 

ഒലവക്കോട്ട തീവണ്ടിയാപ്പ്ീസ്സറില്നിന്നു” ഏതാണ്ടു” 
അഞ്ചു നാഴിക വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തായി കടുക്കാംകുന്നു” 

എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. വടക്കുനിന്നും കിഴക്കുനിന്നും ഓരോ 

പുഴ ഇവിടെ വന്നുചേരന്നു. ഇതാണു” മലമുഴ. പുഴയുടെ 

' ഇരുവശത്തും ഓരോ കുന്നുണ്ടു'. ഈ കുന്നുകാം പരസ്സുരം ബന്ധി 
ച്ചാണു” അണ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു”. 

കുന്നുകളെ കൂട്ടിയിണക്കി അണ കെട്ടി വെള്ളം ശേഖരി 

ച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച, ഒന്നു കാണേണ്ടതാണു' തങ്കം! അണ കെട്ടാന് 

ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു മമ്മസ്ഥാനം കണ്ഞടെത്തിപ്പിടിച്ചവ 

രുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും പുകഴ്ലേണ്ടതാണു"'. പശ്ചിമഘട്ടത്തില് 
യിന്നു പല വഴിക്കായി ഒഴുകിവരുന്ന നദികഠം ചേന്നാണല്ലോ 
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പേരാ” എന്നു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നദിയുണ്ടാകുന്നതു". 
ഇങ്ങനെ ചേരുന്ന പോഷകനഭികളില് ഒന്നാണു” മലമ്പുഴ. 
മഴക്കാലത്തു” ധാരാളം വെള്ളം ഇതില്ക്കൂടി ഒഴുകിവരിക പതി 
വാണു', വളക്കൂവള്ള ആ ജലമത്രയും പേരാററില് വന്നു” അവി 
ടെനിന്നു” അറബിക്കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തില്ച്ചേന്നു' ഉപയോ 
ഗശുൂന്യമായിത്തീരുകയായിരുന്നു പതിവു”. ബുദ്ധിശക്തിയും 
പഠിക്കാന് പണവുമുള്ള കുട്ടികഠം സംസഗ്ഗുദോഷംകൊണ്ടു പിഴ 
ചുപോകുന്നതുപോലെ ആ ജലമത്രയും ആക്കും ഉപകരിക്കാതെ 
നു് അതു വേണ്ടവഴിക്കു നയിച്ചാല് 
വളരെപ്പേക്കു' നു കഴിയുമെന്നു റ 

രുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച പദ്ധതിയാണു” മലമ്പുഴ അണക്കട്ടു . 

' മഴക്കാലത്തു” വെള്ളം ആക്കും ആവശ്യമില്ല. വെള്ള 

പ്പ്യൊക്കം ഒരു തീരാശ്ശാപമായിട്ടാണു* കൃഷിക്കാര് കണക്കാ 

ക്കുക, വയലുകളില് വെള്ളം പെഞ്ങും. വഴിയില് വെള്ളം 

കെട്ടിനില്ല്യം. ഗതാഗതം മുടങ്ങും. വെള്ളത്തിന്െറ വില 

അപ്പ്യോഠം ആരും അറിയില്ല. ആവശ്യം കഴിച്ചവശേഷിക്കുന്ന 

ജലം എത്രയുംവേഗം ഒഴിഞ്ഞുപോകാനാണു' നാം ആഗ്രഹി 

ക്കുക. എന്നാല്, വേനല് പിറന്നാല് ഉഷ്ണ്ാധിക്ൃയം കൊണ്ടു" 
വയലുകഠം ഉണങ്ങി വരണ്ടുപോകും. അപ്പ്യോഴാണു' വെള്ള 
ത്തിനെറ ആവശ്യം അറിയുക. പക്ഷേ, എവിടന്നു കിട്ടും? 
മാങ്ങ ധാരാളമുള്ളപ്പ്യോഠം അതു” ഉപ്പ്യിലിട്ടം ഉണെക്കിയും ശേഖ 

രിച്ചുവഷ്ക്ാറില്ലേ? അതുപോലെ വെള്ളവും ശേഖരിച്ചുവച്ചു” 

വേണ്ടസമയത്തു”  ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നു' കാട്ടിത്തരുന്ന 

പദ്ധതിയാണു” മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടു". 

് സമുദ്രനിരപ്പ്റില്നിന്നു" 385 അടി ഉൃരരത്തിലാണു അണ 

ക്കെട്ടു'. 6,000 അടിയോളം. ഇതിനു നീളമുണ്ട്”. അതില് 

2,000 അടി മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള തിണ്ടാണു”. അന്പതടി ഉയരത്തി 

ലാണു” ഇങ്ങനെ തിണ്ടു കെട്ടീട്ടുളളതു'. എന്നാല്, കാണ്ക്രീറ൨ 

കൊണ്ടും കുറെ സ്ഥലത്തു തിണ്ടുണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു. അതിന്െറ 
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ഏററവും കൂടിയ ഉയരം 120 അടികാണും. 4,000 ഏക്കര് 

യിലത്തു” ജലസേചനം നടത്തി 20,000 ടണ് നെല്ല” കൂടുതല് 

വിളയിക്കുവാന്൯ ഈ അണക്കെട്ടില് തടുത്തുനിത്തുന്ന വെള്ളം 

കൊണ്ട് സാധിക്കുമത്രേ. ഈ കണക്കൊന്നും അവിടെ ചെന്നു” 

അണക്കെട്ടു കണ്ടതുകൊണ്ടുമാത്രം മനസ്സിലാക്കാന് സാധിക്കുന്ന 

തല്ല. അറിവുള്ളവരോട്” ചോദിച്ചാണു” ഞാന് മനസ്സിലാ 

ക്കിയതു '. 

രണ്ടു കുന്നുകഠംക്കിടയില് വെള്ളം കെട്ടിനില്ലുന്ന കാഴ്ച്, 

കണ്ണുഞ്ചിക്കുന്നതാണു''. വിശാലമായ ഒരു തടാകംപോലെ 

വെള്ളം പരന്നങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അതു” ആവശ്യംപോലെ 

പുറത്തേക്കുവിടാന് വളരെ ഭദ്രമായ രീതിയില് പഴുതിട്ടിട്ടുണ്ടു. 

ആ ദവാരത്തില്ക്കൂടി പുറത്തുവരുന്ന വെള്ളം വീതികുറഞ്ഞ 

ഒരു തോടുവഴി ഒഴുക്കി കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. 

ഈ തോടിനു” ഇരുപതു നാഴിക നീളവും പതിനാറടി താഴ്ചയയു 

മുണ്ട?. കോരയാവ കണ്ണാടിപ്പുഴ എന്നിവയെ തരണംചെയ്ത് 

ഈ തോടു” കൊല്ലങ്കോട്ട്” എത്തും. അവിടത്തെ ഗായത്രീപ്പുഴയി 

ലാണു” തോട ചെന്നവസാനിക്കുന്നതു'. പല്ലശ്ശന, കൊടുവാ 

യ്ൂര്, കിണാശ്ശേരി, തിരുവാലത്തൂര്, കൊല്ലങ്കോടു' എന്നീ പ്രദേ 

ശങ്ങഠംക്കെല്ലാം ഈ പഭ്ധതികൊണ്ടു” പ്രയോജനം ലഭിക്കും. 

പദ്ധതി ആസൃതൃണംചെയ്യ എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി 

അഭിനന്ദനീയ തന്നെ. 

കൃഷിക്കു വെള്ളം സംഭരിക്കുക മാതരമല്പത്രേ മലനുഴപ്പദ്ധ 

തിയുടെ ലക്ഷ്യം. കൃത്രിമമായി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്ടിച്ചു 

അതിതനിന്നു ശക്തിസംഭരിച്ച വൈദ്യ തപഭ്ധതിയും നടപ്പാ 

ക്കാനാണു” മദ്ദേശ;ം. രണ്ടു കുന്നുകാംക്കിടയില് സമദംപോ 

ലെ പരന്നുകിടക്കുന്ന വെള്ളം കുത്തനെ വളരെ താഴെ പതീപ്പ്രീ 

ച്ചാല് അതൊരു ജലപാതമാകും. അതില് നിന്നു' ശക്തി സംഭ 

രിച്ചാല് 1,000 കിലോവാട്ട് ' വൈദ്യതി ഉല്പാദിപ്പ്രിക്കാ൯ 

സാധിക്കുമത്രേ! ഒരു വെടിക്കു” രണ്ടുപക്ഷി എന്നപോലെ അതും 

കൂടി സാധിക്കാനാണു” നമ്മുടെ ഗവന്ടൈന്റിനെറ ഉത്സാഹം. 
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ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായപ്പ്യോം എന്തെല്ലാം വന്കാര്യങ്ങഠം 

സാധിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുക. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തു 
ഇതൊന്നും നമുക്കു സങ്കല്ലിക്കാ൯പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ലത്രേ! 

എന്െറ തങ്കം! ഈ ജലസേചനപദ്ധതിയും വൈദ്യത 
പദ്ധതിയും മറവം വമ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണല്ലോ! എന്നാല്, 
നമുക്കു വേണ്ടത്ര രസിക്കാനും അവിടെ വക നല്ലീട്ടണ്ടു''. ആ 
അണക്കെട്ടിലെ ജലാശയത്തില് ഒരു ബോട്ടുയാത്ര ചെയ്തുനോ 
ക്കണം. പ്രശാന്തമായ വെള്ളപ്പരപ്പപില് കൂട്ടുകാരൊന്നിച്ച പാട്ട 
പാടി രസിച്ചു” ഒരു ബോട്ടയാതര ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ സുഖമൊ 
ന്നാലോചിച്ചുനോക്കൂ. ഞങ്ങഠം പലരും ആ സുവണ്ണാവസരം 
വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചു. 

കുട്ടിക്കു കൌതുകം തോന്നുന്ന മറെറാരു കാഴ്ച,യുണ്ടു. 

അഞക്കെട്ടിനടുത്തു' വിശാലമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം കാണാം. 

രാത്രിയായാല് പല വണ്ണുത്തിലുള്ള വൈദ്ൃതദീപങ്ങളുടെ 
പ്രകാശം ഏല്ല്യമ്പോഠം നന്ദനവനംപോലെ പ്രശോഭിക്കും പൂ 

വാടി. മൈസ്ൃറിലെ വൃന്ദാവനത്തില് ഈ കാഴ്ച, ഇതിലേറെ 

മനോഹരമാണത്തേ. ആ മാതൃകയില് മോടിപിടിപ്പിക്കാ 

നാണു” നമ്മുടെ ഗവണ്ടെന്റിന്െറ ഉദ്ദേശ്യം. അവിടവിടെ 

കല്ലില് പണിചെയ്തിട്ടുള്ള ശില്പവേലകളും കൃത്രിമമായ വെള്ള 

ച്ചാട്ടവും വിവീധവണ്ണുത്തിലുള്ള പുച്ചെടികളും എല്ലാംകൂടി ഒത്തി 

ണങ്ങുമ്പോഠം മലമ്പുഴ മലയാളത്തിന്െറ മോടിക്കു മകുടം 

ചാത്തും. രണ്ടുമണിക്കൂര്നേരം അവിടെ മുഴുവന് ചുററിയടിച്ചി 
ട്ടാണു' ഞങ്ങഠം മടങ്ങിയതു”. വരുന്നകൊല്ലം തങ്കത്തിനും 
ഇതൊക്കെ കാണാന് സാധിക്കും. ആ സുദിനം സജഃല്ലത്തില് 
കണ്ടു സ്വയം ആനന്ദിക്കുക. 

എന്നു”, 
പ്രിയസുഹൃത്തു” മാധവി (പ്പ്) 

മേല്വിലാസം 

കുമാരി സി. കെ. തങ്കം. 

ചന്്രാരാമം, 

നടത്ത, തൃശ്ശിവപേരൂര്. 
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അഭ്യാസം 

സവ്വനാമം എന്നാലെന്തു” ? ഈ പാഠത്തിലെ പുരുഷ 

സവ്വനാ മങ്ങാം കണ്ടുപിടിക്കുക. 

വാക്യത്തില് ഉപയോഗിക്കുക :__. 

ഉപയോഗശൂന്യം, തീരാഗ്ലാപംം കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന; 

അഭിനന്ദനീയം. 

വിഭക്തിയും വചനവും പറയുക: 

ഏഒെറ തങ്കം! നമുക്കു”. 

മല നുഴയിചെ കാഴ്സകാം വിവരിക്കുക. 

നിങ്ങം കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചു" 

തആക്കെങ്കിചും ഒരു കത്തെഴുതുക. 

നാമവിശേഷണം, ക്രിയാവിശേഷണം, ഭേദകവിമശഷ 

ണം --ഇ വയ്ക്ക് ഉ ദാഥരണങ്ങം പറയുക. 



പാഠം 11 

നളനും ദമയന്തിയും 

[ 

പണ്ടു” നിഷധരാജ്യത്തു” നളന് എന്നൊരു രാജാവുണ്ടാ 
യിരുന്നു. സനന്ദതൃത്തിലും സാശീല്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തോടു 

കിടപിടിക്കാന് അന്ന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിത്ൃകമ്മ 

ങ്ങളില് നീക്കുപോക്കുവരാതെയും നീതിയും നിയമവും പരി 

പാലിച്ചും പ്രജകഠംക്കു പുണ്ണക്ഷേമം നല്കിപ്പ്യോന്നു അദ്ദേഹം. 

അക്കാലത്തു” വിദര്ഭരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതു” ഭീമന് 

എന്നൊരു രാജാവായിരുന്നു. ഭീമുപതിക്കു' ദമയന്തി 

എന്നൊരു പുത്രിയുണ്ടായിരുന്നു. രൂപലാവണ്യത്തിലും സ്വഭാവ 

ഗണത്തിലും നിരുപമയായിരുന്നു അവാം. ബാല്യം മുതല്ലേ, 

ഈ കന്യക നളമഹാരാജാവിന്െറ ഗുണഗണങ്ങളെപ്പുററി കേട്ട 

റിഞ്ഞു. നേരിട്ട കണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും തനിക്കു” അനുരൂപ 

നായ വരന് നളനാണെന്നു ദമയന്തി മനസാ നിശ്ചയിച്ചു. 

നജനയെപ്പററി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് അതു 

കേഠാംക്കാന് അവക്കു കാതുകം വദ്ധിച്ചുവന്നു. യുവാവും 

കോമളനുമായ ആ മഹാരാജാവിനു ദമയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള 

കൌതുകവും ഒട്ടും വൃതൃസ്തമായിരുന്നില്ല. 

ഓരോ ദിവസം ചെല്ലന്തോവം നളനു” ദമയന്തിയില് 

അഭിനിവേശം വദ്ധിച്ചുവന്നു. അവളില്ലാതെ മനസ്സിനു 

സ്വൈരം ലഭിക്കയില്ലെന്നു പോലും തോന്നി. അങ്ങനെ, മന 

സ്സ്വാസ്ഥ്യംതേടി ഒരുദിവസം അദ്ദേഹം പൂന്തോട്ടത്തില് 

ചെന്നു. അവിടെ താമരപ്പ്യൊയ്തുയില് സ്വണ്ണവണ്ണത്തിലുള്ള 

ഒരു അരയന്നത്തെ കണ്ടു കൌതുകം തോന്നീട്ടു', അദ്ദേഹം 

അതിനെ കടന്നുപിടിച്ചു. ഹംസം ഭയപ്പെട്ടു നിലവിളിക്കാന് 

തുടങ്ങി. ഒയാലുവായ രാജാവു” ഉടനെ അതിനെ വിടുകയും. 

ചെയ്തു. 
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നളമഹാരാജാവിനെറ ദയാശീലം കണ്ടു” സന്തോഷം 

കൊണ്ട സ്വണ്ണുഹംസം ദമയന്തിയെചെന്നു കണ്ടു” നളനെപ്പററി 

വ്വളരെ പ്രശംസിച്ച. നളനൊഴികെ മററാരെയും അവാം 

പരിഗ്രഹിക്കയില്ലെന്നുള്ള മറപ്പു സമ്പാദിച്ചു” വിവരം അദ്ദേ 

ഹഫത്തെ ധരിപ്പിച്ച. 

അക്കാലത്തു രാജപുത്രിമാക്കു വിവാഹമല്ലാ സ്വയംവരമാ 

യിരുന്നു പതിവു. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ക്ഷണിക്കും. അവ 

രൊക്കെ വരും, വധുവിനു” ഇഫ്ടൂപ്പെട്ട ആളെ സ്വീകരിക്കും. 
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ഈ സമ്പ്ൃദായത്തിനാണു' സ്വയംവരം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതു”. 

ദമയന്തിയുടെ സ്വയംവരം നിശ്ചയിച്ചു. മററ രാജാക്കന്മാരെ 

പ്പോലെ നളനും സ്വയംവരത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. മാഗ്ശുമദ്ധ്യ 

ഇന്ദ്രന്, അഗ്നി, വരുണന്, യമന് എന്നീ ദേവന്മാരെ കന്ടുമുട്ടി. 

അവര് നളനോടു” ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാര്യം 

ഏഎന്തെന്നറിയുമ്മുമ്വേ സഹായവാഗദാനവും നല്ലി. 

ഇന്ദ്രാദികാം ആവശ്യപ്പെട്ട സഹായം തെല്ല കഠിനമായി 

രുന്നു. അവരില് ഒരാളെ ദമയന്തി വരനായി സ്വീകരിക്കണം. 

അതു നളന്തന്നെ ചെന്നു ദമയന്തിയോടു പറയണമത്രേ! എന്തു 

ചെയ്യും ! എല്ലാ ആകാശക്കോട്ടകളും തകന്നു. വാഗ്ദാനം 

പാലിക്കാതെ തരമുണ്ടോ ? യുവാവായ തനിക്കു”. അന്തഃ$പുര 

ത്തില് പ്രവേശിക്കാന് തരപ്പെടുകയില്ലെന്നു' ഒഴികഴിവുപറഞ്ഞു 

നോക്കി. പക്ഷേ, “തീരസ്പരീണി?” എന്നൊരു മര്രും ഇന്ദ്രാദികഠം 

ഉപദേശിച്ചകൊടുത്തു. പിന്നെ ഗത്യന്തരമില്ലാതായി, 

തിരസ്തരിണി മന്ത്രംകൊണ്ടു' അദൃശ്യമൂത്തിയായി നളന് 

ഭീമരാജധാനിയില് ചെന്നു; അന്തഃപുരത്തില് പ്രവേശിച്ചുഃ 

ദമയന്തിയെ കണ്ടു. ഇന്ദ്രാദികളുടെ ദാത്യവും അറിയിച്ചു. 

എന്നാല്, ദമയന്തി നളനെയല്ലാതെ ആരേയും ഭത്താവായി 

വരിക്കയില്ലെന്നുതന്നെ തീത്തുപറഞ്ഞു. നളന് മടങ്ങിച്ചെന്നു 

വിവരം ദേവന്മാരെ ധരിപ്പ്യിക്കയും ചെയ്തു. 

സ്വയംവരസദസ്സ്റില് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, വന്നെത്തി. 

ദമയന്തി നേരെ നളന്െറ സമീപത്തേഷ്കാണു' വന്നതു. 

അപ്പ്യോഴതാ നളനെറ രൂപത്തില് അഞ്ചുപേരെ കാണുന്നു. 

അവാം കുഴങ്ങി. ഏതാണു” ശരിയായ നളന് $ എങ്ങനെ 

കണ്ടുപിടിക്കും ? അവഠം ഈശ്വരന്മാരെ പ്രാത്ഥിച്ചു. തന്െറ 

ഹൃദയനാഥനെ തിരിച്ചറിയാന് കഴിയുമാറാക്കണമെന്നു” അക 

മഴിഞ്ഞു” അപേക്ഷിച്ചു. നള വേഷത്തില് ഇരുന്നിരുന്ന 
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ഇന്ദ്രാദികഠം നാലുപേരും തങ്ങളുടെ ദേവചീഹ്നങ്ങഠം വെളി 

പ്പെടുത്തി. ദമയന്തി നളനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാലയിട്ട വരിച്ചു. 

ദേവന്മാര് പ്രസാദിച്ചു” നളന്മ” ” ഇരരണ്ടു വരം കൊടുത്തു" 

അന്തദ്ധാനം ചെയ്തു്. നളന് ദമയന്തിയേയുംകൊണ്ടു” നിഷധ 

രാജ്ൃയത്തിലേക്കും പോയി. 

ഈ ദമയന്തീസ്വയംവരവാത്ത കലി എന്ന മുമ്മൂത്തിക്കു 

ഗ് രസിച്ചില്ല. അസ്ധയാലുവായ കലി തന്െറ കൂട്ടുകാരനായ 

ദ്വാപരനൊന്നിച്ചു നിഷധരാജ്യത്തു വന്നു. നളനെ ദ്രോഹി 

ക്കണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. നളനന്െറ അകന്ന ഒരു 

സഹോദരനായ പുഷ്ടരനെ അവര് വശത്താക്കി. പുഷ്കരന് 

ഇവരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കള്ളപ്പുതു കളിച്ചു. ഉടുതുണി 

യൊഴികെ സകലതും നളനു നഷ്യപ്പെട്ടു. നാട്ടില് ആരും 

നളനെ ഒരുവിധത്തിലും സഹായിക്കരുതെന്നു പുഷ്ടൂര൯ കല്ലന 

പുറപ്പെടുവിക്കയും ചെയ്തു. 

സവ്൮വസ്വവും നശിച്ച" ല് ദ്മയന്തിയാല് അനുഗതനായി, 

നളനു കാട്ടില് അലഞ്ഞ നടക്കാന് തുടങ്ങി. വിശന്നു വിഷമി 

ച്ചിരിക്കെ, ഏതാനും പക്ഷികഠം പറന്നടുക്കുന്നതു കണ്ടു. ഉടുത്ത 

വസ്ത്രം അഴിച്പു' വലപോലെ വീശി മേല്ലോട്ടെറിഞ്ഞ” നളന് 

പക്ഷികളെ പിടിക്കാന് നോക്കി. പക്ഷികളാകട്ടെ, ആ 

ലി വസ്ത്രവുംകൊണ്ടു" മേല്ലോട്ട പറന്നുപോയി. ഇതും കലിയുടെ 
ചതിയായിരുന്നു. 

നളന് ഭമയന്തിയോടൊന്നിച്ചു' യാത്ര തുടന്നു. പോകുന്ന 
വഴിക്കു ' കുണ്ഡിനത്തിലേക്കുള്ള മാഗ്ും കാണിച്ചുകൊടുത്തു 
നോക്കിയെങ്കിലും ദമയന്തി പോകാന് വഴിപ്പെട്ടില്ല. സമ്പ 
ത്തിലെന്നപോലെ ആപത്തിലും ഭത്താവിനെ സേവിക്കേണ്ടതു. 
പതിവ്ൃവതയുടെ കടമയാണെന്നായിരുന്നു അവളടെ വാദം. ഈ 
ആപദ 'ഘട്ടത്തില് ഒററയ്ക്കക സഞ്ചരിച്ചാല് സ്വൈരമുണ്ടാകും. 
ദമയന്തിക്കു' പിതൃഗൃഹത്തില് സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനും 
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സാധിക്കും. അവാം എന്തിനു" അനാവശ്യമായി ക്ലേശിക്കുന്ന 3 

ഇങ്ങനെയൊക്കെ നളന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ, ദമയന്തിയെ 

എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും : ഉന്മാദം പിടിപെട്ട ആ മഹാരാജാവു” 

ഒരു സാഹസമാണ് പിന്നെ ചെയ്യതു”. ദമയന്തി അദ്ദേഹ 

ത്തിനെറ മടിയില് തലവച്ചു കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു . 

അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു: *“ഇവഠം നല്ല ഉറക്കമാണു”. 

ഇവളെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു” ഉടനെ പൊയ്ക്ുളയാം. ഉണ 

ന്നാല് ഇവാം പരിഭ്ൂമിക്കും. എന്നാല്, ആരും അവലംബ 

മില്ലെന്നുവന്നാല് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ഡിനത്തില് ചെന്നെ 

ത്തിക്കൊള്ളം.?? ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു ദമയന്തി ഉടുത്തി 

രുന്ന വമ്ത്യത്തിന്െറ ഒരംശം മുറിച്ചെടുത്തു” സ്വയം മുടുത്തു” 

നളന് ആ അദ്ധരാത്രി അവിടെനിന്നു ഓടിപ്പോയി. മനോ 

ദൂടഖംമൂലം വിവേകം നശിക്കുമ്പോഠം ഇതിലും വലിയ സാഹ 

സങ്ങാം മനുഷ്യന് ചെയ്യും. 

പാവം ഭമയന്തി, ഉണന്നുനോക്കിയപ്പ്യോഠം നളനെ 

കാണാനില്ല. അവഠം കുറെ ട്രം നടന്നു നോക്കി. ഭയവുംം 

വ്യസനവും, വിശപ്പും, ദാഹവും അവളെ അവശതയിലാക്രി. 

ശരീരവും, മനസ്സ്സും തളന്ര. അവാം ആ വന്കാട്ടില് ഒരിടത്തു 

കിടന്നുറങ്ങി. കണ്ണൂ തുറന്നു നോക്കീയപ്പ്യോഠം കണ്ട കാഴ്ച 

ദുസ്സഹമായിരുന്നു. ഒരു പെരുമ്പാമ്പു” അവളടെ കാലില് 

പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. അവാം ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. രോദനം 

കേട്ട്' ഒരു കാട്ടാളന് ഓടിയെത്തി പാമ്പിനെ കൊന്നു. 

എന്നാല്, പെരുമ്പാമ്പില്നിന്നുള്ള മോചനം അവളെ മറെറാരു 

വിഷമത്തിലേക്കാണു” നയിച്ചതു”. കാട്ടാളനു' അവളെ 

പത്നിയായി ലഭിച്ചേ മതിയാകൂ. നല്ലവാക്കുപറഞ്ഞിീട്ടൊന്നും 

ആ ബാധ ഒഴിഞ്ഞില്ല. അവളെ ഖെലംപ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടു 

പോകാനാണു” അവന് മുതിന്നതു്. കുപിതയായ ദമയന്തി 

അവനെ ശപിച്ചു ഭസ്മമാക്കി. 
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ദമയന്തി വീണ്ടും നടക്കാന് തുടങ്ങി. കുറെ ദൂരം ചെന്ന 

പ്പ്യോഠം ഒരു ആശ്രമം കണ്ടു. അവഠം അങ്ങോട്ട ചെന്നു. അവി 
ടത്തെ മഹഷിമാര് അവളോടു വിവരം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. “താമ 

സിയാതെ നീ നളനോട ചേരും"? എന്നു ' അനുഗ്രഹിച്ചു അവര് 

എവിടെയോ മറഞ്ഞു. ആ ആശ്രമംപോലും പിന്നെ അവിടെ 

കണ്ടില്ല. 

ദമയന്തി പിന്നെയും നടന്നു. കുറെ ദൂരം ചെന്നപ്പ്യോഠം 

ഒരുകൂട്ടം കച്ചവടക്കാരെ കണ്ടു. അവരോടൊന്നിച്ചു നടന്നു” 

അവാം ചേദിരാജ്യത്തെത്തി. തെരുവില്ക്കൂടി ഈ കച്ചവട 

ക്രാരോടൊപ്പം നടന്നുപോകുന്ന അവളെ കണ്ടപ്പ്യോഠം അങ്ങാ 

ടിപ്പ്ിള്ളേര് ചുറവംകൂടി കളിയാക്കാന് തുടങ്ങി. രാജമാതാവു 

മാളികമുകളിലിരുന്നു ' ഈ കാഴ്ച, കണ്ടു. ഉടനെ അവര് ദമയ 
ന്തിയെ ആളയച്ചു വരുത്തി. താന് ആരാണെന്നൊന്നും ദമ 

യന്തി വ്യക്തമാക്കിയില്ല. രാജപുത്രിയുടെ സൈരന്ധ്റിയുടെ 

നിലയില് അവളെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച. 

അഭ്യാസം 

1. അന്യലിംഗങ്ങാം പറയുക: 

രാജാവു” ; അനു രൂപന് & കോമളന് ച്ച യുവാവു" ,, 
മൂതന് : കാട്ടാളന്. 

8. വാക്യത്തിലുപയേഗിക്കുക:__ 
കിടപിടിക്കുക ൭ നീക്കുപോക്കു” ൭: സന്തേറഷം_ 
കൊള്ളുക : മാര്സ്ഗമദ്ധ്യേ ടയ ഗത്യന്തരം. 

8. (0) ദഖ്യനാമവിഭാഗങ്ങം ഏതെല്ലാം ? 
(1) താഴെ പറയുന്ന നാമങ്ങം ഏതേതു വിദാഗത്തില് 

പെടുമെന്നു” പരിശോധിക്കുക; 
കുണ്ഡിനം യ നളന് ട്ട സമ്പത്തു" ട്ട സാഹസം 
ഇ.ഠക്കം ; ഓട്ടം യ ബാധ യ; ബലം: കാട്ടാളന്. 2 

4. ദമയന്തീസ്വയംവരകഥ മുരുക്കിയെഴുതുക. 
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വനയാത്ര 

[മലയാളത്തില് വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു സാഹിത്യഗ്രന്ഥ 

മാണു” €രാമായണാ ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം. ?? പരമഭക്തനും 

സാസ് കൃതപണ്ഡിതനുമായ ഒരു കവിയാണു” ഇതിന്െറ കത്താവു” 

എന്നു മാത്രദമ പറയുവാന് സാധിക്കൂ. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ചു ന്െറ കൂതി 
യാണെന്നും അല്ലെന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടു”. 

അഞ്ചാം വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണു" ഇവിടെ ചേത്തിരിക്കു 

ന്നതു”. അച്ഛന്െറ സത്യം പാലിക്കാനായി പതിന്നാലു” കൊല്ലത്തെ 

വനവാസത്തിനു പപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമന്െറകൂടെ സീതയും പഠപ്പെട 

ന്നതാണ് സന്ദര്ഭം. 

കല്യാണരൂപീ വഈത്തിന്നു പോവാന് 

വില്ലം ശരം കൈപിടിച്ച്യോരുനേരം 

മെല്ലെപ്പുറപ്പെട്ട പിന്നാലെ സീതാ 

കല്യാണിനീ ദേവി, ശ്രീരാമരാമ. 

കാന്താരവിന്ദായതാക്ഷീ, മനോജേഞ, 

കാന്താരവാസം നിനക്കാവതല്ലേഃ 

ശാന്തേ! കുടുംബപ്പിയേ ! താതപാദം 

കാന്തേ ! ഭജിച്ചീടു, ശ്രീരാമരാമ. 

വൈദേഹി പോരേണ്ട, പോരേണ്ട, ബാലേ ! 

പൈദാഹശാന്തിക്കുപായങ്ങളില്ലേം 

ഹേ ദേവി! കല്ലണ്ടു മുള്ളണ്ടു കാട്ടില് 

പാദവ്യഥയ്ക്കുങ്ങു, ശ്രീരാമരാമ. 

എന്നാര്യപുത്രന് വാഈത്തിന്നുപോയാല് 

പിന്നെപ്പുരീവാസമെമന്തിന്നുവേണ്ട। 

നിന്നോടുകൂടിട്ട പോരുന്നുഞാനും, 

എന്നാഠം മനോജ്ഞാംഗി, ശ്രീരാമരാമ. 

ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം] 



ആരാണ് കാട്ടില് പോകുവാന് 

അഭ്യാസം 

എന്തിനാണ് പോകുന്നതു” ? 

സീ തസ്ക് കാട്ടില് താമസി ക്കുവാന് സാധിക്ക 6 

വാന് കാരണം എന്തു” ? 
ൽ [ര 

സ്ത എന്താണ. മവപടി ൨ ഞ്ഞത് ? 

പമ്യായം പറയുക: 

സീതമം ശ്രീരാമന്. 

പിരിചവെഴുതുക:__ 

നിനക്കാവതല്ലേ, ശാന്തിക്കുപായങ്ങളിലല്ല. 

൦.൭... കം പയ്ം.................. 

ല്ലന്൯ പറയു 



വാഠം 19 

നളനും ദമയന്തിയും 

11 
ഇനി നളനെറ പിന്നാലെ ചെല്ലാം. ദമയന്തിയെ ഉറക്ക 

ത്തില് ഉപേക്ഷിച്ചു” അദ്ദേഹം കുറെ ദ്രൂരം ചെന്നപ്പ്യോഠം ഒരു 

ദീനരോദനം കേട്ട. കാട്ടുതീ ആളിക്കുത്തുന്നതും കണ്ടു. അതി 

നകത്തുനിന്നാണു” കരച്ചില് കേട്ടതു”. നളന് കൂസലെന്പേ 

ആ തീയിലേക്കു നടന്നു. അഗ്നിദേവന്െറ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി 

രുന്നതിനാല് നളനു” അതിനു പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. ചുറവമുള്ള 

കാട്ടതിയുടെ നടുവില് അതാ ഒരു പാമ്പു”. നളന് പാമ്പിനെ 

എടുത്തു പുറത്തേക്കുവന്നു. ഉടനെ പാമ്പു നളനെ ഒന്നു കടിച്ചു. 
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വിഷം തീണ്ടിയ നളന് തല്ക്ഷണം കവത്തു വിരൂപനായി 

മാറി. അദ്ദേഹത്തിനു” അത്ഭുതവും വ്യസനവും തോന്നി. 

! എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കാന്വേണ്ടി പാമ്പു” ഇങ്ങനെ 

വറഞ്ഞു . 

“അവിടന്നു വ്ൃസസനിക്കരുതു”. ഞാന് കാക്കോടകന് 

എന്ന സപ്പ്യമാണു”. ഒരു ദൂര്ഭൂതം അങ്ങയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടു .. 

എനെറ വിഷമേറ൨ അതു ക്രമേണ വിട്ടുപൊയ്യക്കൊള്ളം. 

ഇപ്പ്യോഴത്തെ ഈ വികൃതരൂപവും അങ്ങജയ്ക്കകാവശ്യമാണു്. ആരും 

അങ്ങയെ തിരിച്ചറിയില്ല. വേണമെന്നു തോന്നുമ്പോഠം സ്വന്ത 

രൂപം പ്രാപിക്കുവാനും പ്രയാസമില്ല.?” ഇത്രയും പറഞ്ഞു 

കാക്കോടകന് രണ്ടു വസ്ത്രം കൊടുത്തു. അതു ധരിച്ചാല് 

നളനന്െറ വൈരൂപ്യം മാവമായിരുന്നു. നേരെ പോയി, 

ജതുപണ്ണരാജാവിനെ സമീപിച്ചു” “അക്ഷഹൃദയവിദ്യ” പഠിക്ക 

ണമെന്നും കാക്കോടകന് നളനെ ഉപദേശിച്ച. 

. കാക്കോടകനോടു യാത്ൃപറഞ്ഞു നളന് കോസലരാജ്യ 
ത്തേക്കു പേയി. അവിടെ ജ്ടതുപണ്ണുമഹാരാജാവു*” അദ്ദേ 
ഹത്തെ തേരാളിയായി നിയമിച്ചു. നളന്െറ സൂതന് വാര് 
ഷ്ക്റേയനും അവിടെത്തന്നെ വന്നു ചരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, 

കാക്കോടകവിഷംകൊണ്ടു വൈരുപ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടണ്ടായിരു 
ന്നതിനാൽ, അയാഠാക്കു നളനെ മനസ്സിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞിരു 

ള് ന്നില്ല. 

ഇതിനിടയില്, ദമയന്തിയുടെ അച്ഛന് ഭീമരാജാവു' 
ഭൈമീനളന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാനായി നാനാ 
ദിക്കുകളിലേക്കും ആളകളെ വിട്ടു. അക്കൂട്ടത്തില് സുദേവന് 
എന്ന ബ്രാഹ്മണന് ചേദിരാജ്യത്തുവച്ചു ദമയന്തിയെ കണ്ടെത്തി. 
അപ്പ്യോഴേ രാജമാതാവിനു കാര്യം മനസ്സ്റീലായുള്ള. സ്വന്തം 

സഹോദരിയുടെ പുത്രിയെ തനിക്കു” ഇത്രയും കാലം മനസ്സി 
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ലാക്കാന൯ കഴിയാഞ്ഞതിൽ അവക്ട ഖേദം തോന്നി, താമസം 
വിനാ അകമ്പടിയോടുകൂടി കുണ്ഡിനപുരിയിലേക്കയച്ചു. 

കുണ്ഡിനത്തിലെത്തിയ ദമയന്തി നളനെ തേടിപ്പിടിക്കും 
നായി ബ്രാഹ്മണരെ അയച്ചു. ഒരു അടയാളവാക്യവും അതി 
നായി നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പണ്ണാദ൯ എന്ന ബ്രാഹ്മണന് 
ജതുപണ്ണസഭയില് ചെന്നു” ഈ അടയാളവാക്യം ചൊല്ല്രീയ 
പ്പോഠം വിരൂപനായ ബാഹുകനെന്ന സൂതന് അതിനു മവപടിീ 
പറഞ്ഞ... ഈ വിവരം പണ്ണാദ൯ ദമയന്തിയെ അറിയിച്ചു. 

ദമയന്തിക്കു പ്രത്യാശതോന്നി. അവാം അമ്മയോടാ 
ലോചിച്ചു” സുദേവബ്ബാഹ്മണനെവരുത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 

ങ്ങു ' അയോദ്ധ്യയില്ച്ചെന്നു ദമയന്തിക്കു നാളെ പുനര് 
വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയണം.?? സുദേവന് ഉടനെ 
പോയി അപ്പകാരം ചെയ്തു. [ 

ദമയന്തിയുടെ പുനര്വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്ത 

ജതുപണ്ണനെ ലഹരിപിടിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ നളന് ജല്ലല്ലോ! 

തനിക്ക്” മുന്ഗണന കിട്ടിക്ക്ടേ? പക്ഷേ സമയത്തിനു” 

എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്ങനെ 3 അദ്ദേഹം ബാഫുകനെ വിളിച്ചു” 
വഥം സജ്ജമാക്കാന് പറഞ്ഞു. ബാഹുകന് തേര് തയ്യാറാക്കി. 
ദുമുപണ്ണന് അണിഞ്ഞെരുങ്ങി. സ്വയംവരത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. 
ബാഹുകനാണു' തേര് ഒെളിച്ചതു'. കൂടെ വാര്ഷ്ക്റേയനും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 

തേര് അതിവേഗം പാഞ്ഞു. വഴിക്കുവെച്ചു ജതുപണ്ണനെറ 

ഉത്തരീയം താഴെവീണു. അതെടുക്കാന്വേണ്ടി തേര് നിത്തു 

വാന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഠം “*അതിപ്പ്യോഠം വളരെദ്ദൂരം പിറകി 

ലായിരിക്കുന്നു?? എന്നാണു” ബാഹുകന് മവപടിപറഞ്ഞതു”. 

ജുതുപണ്ണനു” ഇതു കേട്ടപ്പ്യോഠം ഒരു മത്സരബുഭ്ധിതോന്നി, 

തനിക്കും ചില സിദ്ധികളണ്ടെന്നു' വെളിപ്പെഴുത്താനാണു 

അദ്ദേഹം ബഭ്ധപ്പെട്ടതു”. വഴിയില് കണ്ട ഒരു താന്നി 
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മരത്തിന്മേല്. ഇത്ര ഇലയും ഇത്ര കായും ഉണ്ടെന്നു ജതുപണ്ണന് 
പറഞ്ഞു, “അതു? എണ്ണ്ിനോക്കാനായി ബാഫ്ുകന് രഥം 
ന്ഭിവത്തി. രാജാവിനു” പരിഭ്രമമായി, ഈ താമസം നിമിത്തം 
സമയത്തിനെത്തിച്ചേരാന് കഴിയാതെ വന്നാലോ? അദ്ദേഹം 
ബാഹുകനു" അക്ഷറഹ്റദയ വിദ്യ പഠിച്പിച്ചുകൊടുത്തു. നളനെ 
ബാധിച്ചിരുന്ന കലി തല്ക്ഷണം പുറത്തുചാടി. പക്ഷേ 
കലിയെ അദ്ദേഹം ശീക്ഷിച്ചില്ല; മാപ്പ് കൊടുത്തു വിടുക 
യാണു” ചെയ്യതു”. അതിനുശേഷം മടങ്ങിവന്നു ബാഫ്ണുകന് 
ഷഥാപൂവ്വം തേരോടിച്ച. 

ജതുപണ്ണനന്െറ തേര് കുണ്ഡിയത്തിലെത്തി, എന്നാല്, 
സ്വയംവരത്തിനെറ വട്ടമൊന്നും അവിടെ കണ്ടില്ല. അപ്രതീ 
ക്ഷീതമായ എഴുന്നെള്ളത്ുതു ഭീമരാജാവിനെ തെല്ലൊന്നു” അമ്പ 
രപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, സൌഹാര്ദ്ദത്തിന്െറ പേരില്, പുറപ്പെട്ടതാ 
ണെന്നു” ജതുപര്ണ്ണന് ഭംഗിവാക്കു പറഞ്ഞു. ദമയന്തിയാകട്ടെ 
അന്നു സ്വയംവരസദസ്സ്റിലെന്നപോലെ, ഇപ്പോഴും നളനെ 

ഴു തിരിച്ചറിയാതെ വിഷമിച്ചു. നളനല്ലാതെ മററാക്കും ഇത്ര 
വേഗം തേര് തെളിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന്" അവാംക്കറീയാം. 
പക്ഷേ, നളനെവിടെ? തേരില് വാര്ഷ്ക്േയനെ കൂടാതെ മറെറ 
രാളെ കാണുന്നുണ്ടു '. അയാഠം വിരൂപനാണു". നളനാണെന്നു” 
ഏങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും. ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന് തന്നെ തീരു 
മാനിച്ച തന്െറ തോഴിയായ കേശിനിയെ അയച്ചു. 

കേശിനി ബാഹുകന്െറ നടപടികളൊക്കെ നോക്കു. 
ക്കണ്ടു. തീയും വെള്ളവും കൂടാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യ 
ന്നതും മറവം പറഞ്ഞുകേട്ടപ്പോഠം ദമയന്തിക്ക” ഏറെക്കുറെ 
ബോഭ്ധ്യപ്പെട്ട. അനന്തരം ഭൈമി അമ്മഡുടെ അനുമതിയോടു 
കൂടി ബാഹുകനെ ആളയച്ചുവരുത്തി എല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. 
എന്നാല്, രണ്ടാം സ്വയംവരം നിശ്ചയിച്ചതില് നളനു പരി 
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ഭവം തോന്നി. താന് ചെയ്യ തെറവകഠംക്കെല്ലാം കലിയുടെ 

ബാധയായിരുന്നു കാരണം. ദമയന്തിക്കു്” അങ്ങനെയൊരു 

സമാധാനമില്ലല്ല്യോ ! നളനെ കുണ്ടുപിടിക്കാ൯ ചെയ്തു ഉപായ 

മാണതെന്നു” എങ്ങനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തും ? അവാം ലേക 

_ സഭക്ഷികളായ ഭേവന്മാരെച്ചപൊല്ലി ആണയിട്ടു. ഉടനെ. ഒരു 

അശരീരി വാക്കുണ്ടായി, ി 

ചേരും ഭവാനോട ഭൈമീ 

ഭവാന് ഭൈമിയോടും ൮പ! 

ഇതിലേതും ശങ്ക വേണു 

ഭാരൃയായ” സ്വീകരിക്കെടോ.?? 

'ഇതിനെത്തുടന്ന ആകാശത്തില്നിന്നു' പുഷ്ടവൃഷ്ടിയുമു 

ണ്ടായി. 

ബാഹുകനു സന്തോഷമായി. തുടനെ കാക്കോടകന് 

കൊടുത്ത വമ്ത്യമെടുത്തു ധരിച്ചു. അതാ നളന പ്രത്ൃക്ഷപ്പെ 

ടന്നു. അനന്തരമുണ്ടായ ആനന്ദവും ആശ്ചര്യവും അവര്ണ്ണനീ 

യമാണു. ഒ്ടതുപണ്ണുന്െറ ഇച്ഛാഭംഗം തീന്ന. ഭീമരാജാവിനു് 

ആശ്വാസമായി. നളന്. സ്വരാജ്യത്തു ചെന്നു പുഷ്ടരനെ 

കൂതില് തോല്ലിച്ച” രാജ്യം - വീണ്ടെടുത്തു. ദമയന്തിയെ വരുത്തി 

വളരെക്കാലം സുഖമായി വാഴുകയും ചെയ്തു. 

അടദ്യാസം.: 

1. നാമരൂപം പറയുക:__ പിന് 

ഉറങ്ങുന്നു ;, കരയുന്നു ചല ബദ്ധപ്പെട്ട , തിന്നു ; ഓടുന്നു. 

മു, വിപരീതപദങ്ങാംപറയുക:_ 

വിരൂപന് ; സത്ധ ഭാവി ; ദുരഗ൧൦ഗുണന്. 

9. വാക്യത്തിലുപ ഭയാഗിക്കുക: 

യഥാപുൂവ്വം അ വണ്ണനീയം. 

4. നളെറ വനവാസജിചിതം ലുരുക്കിയെഴുതുക. 

9. ദമയന്തി നളനുമായി പുനസ്സമാഗമം സാധിച്ച തെങ്ങെ ? 
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വളവും. വിളയും 
[സ്യമന്തകം ഓട്ടന് തുള്ളലിന്െറ ഞരഭത്തില് ദൈധശ്ുരുട്ലരു 

ന്മാരെ വന്ദിച്ചശേഷം കഥതൃടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലെ ഏതാനും വരിക 
ളാണ് താഴെ കൊടുടത്തിരിക്കുന്നതു”. മഹാജനങ്ങാം- നിറഞ്ഞ സഭ 

യില് അല്ലമായ വിദ്യപ്രകടിപ്പീക്കുന്നതില് ദോഷം സംഭവിക്കുന്ന 
തല്ലെന്ന കാരണത്താല്, വലിയൊരു വിദ്വാനല്ലെങ്കിലും താന് കവിത 

യെഴുതുവാന് സന്നദ്ധനാവുകയാണെന്നു” കവി പറയുന്നതാണ് 

സന്ദര്ഭം. നു ട്; 

തുള്ളല് കവിതകളുടെ ജനയിതാവു” എന്ന കര്ത്തീ നദിയ 
കുഞ്ചന് നമ്പ്യാരാണ് സ്യമന്തകം തുള്ളലിനെറ രചയിതാവു?. ഫലി 
തരസസാമ്മാട്ടായ നമ്പ്യാർ സാരഗര്ഭമായ വരികളും എഴുതിയിരുന്നു 
എന്നു” കാണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്യഭാഗം.] 

വളമേറിന കണ്ടത്തില് വിതച്ചാല് 

വിളവൊരു പത്തിനു സംശയമില്ല. 

വളമില്ലാത്ത പറമ്പില് വിതച്ചാല് 

അളവേ വിത്തും കിട്ടുകയില്ലഃ 

കണ്ടത്തിന്െറ ഗുണം കൊണ്ടേ വിള. 

വുണ്ടാവുള്ള വിതച്ചതിലധികം 

കൊണ്ടിഹ ചെന്നു വിതയ്ക്കന്നവനെ. 

ക്കൊണ്ടൊരു കാര്യം വരുവാനില്ലഃ 

നല്ല കൃഷിക്കാരന് താന് വിത്തൊരു 

കല്ലില് വിതച്ചാല് കരികേയുള്ള; 

നല്ലെദരു വയലിലതുഴുതു വിതച്ചാല് 

നെല്ലയൊരു നാഴിക്കൊരുപറവിളയും. 

എന്ന കണക്കേ കേഠക്കുന്നവരറി- 

ഡൃന്ന ജ൯ങ്ങാം മഹത്തുകളെങ്കില് 
ഇന്നവനെന്നില്പവനുടെ വാക്കുകഠം 

നനന്നെന്നും വരുമിതിനു ടെയത്ഥം. 

സ്യമന്തകം) [ഞ്ച൯ നമ്പ്യാര് 
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അഭ്യാസം 

നല്ല വിള വുണ്ടാക ണമെങ്കില് എങ്ങനെയുള്ള നിലത്തു വിത 

യണം എന്നാണു് കവി പറയുന്നതു” ? 

എചിടെ വിതച്ചാലാണു” വിത്തുകൂട' നഷ്ടമാവുക ? 

ചതയ്ക്ന്നവന്െറ യോഗ്യയതകൊണ്ടു' വിള. നന്നായീല്ലെന്നും 

എങ്ങനെയാണു“ കവിതയില് ധ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതുട 

വിത്തും നില വും എത്തിദനാടാണു” കവിതയില് തുല്യപ്പെടു 

ത്തിയിരിക്കുന്നതു” ? 

പീരിച്ചെഴതുക; _.. 

വിത ച്തിലധികഠ, വരുവാനില്ലം വയലിലതുഴുതു വീത 

ല്യാല്ം, നാഴിക്കൊരും ഇന്നവടനന്നില്ല വനുടെ, ഇതിനു൭ട 

യത്ഥഠം 
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_ ആഫ്രിക്കയിലെ ഗോറില്ലക€ം 

 പന്യമൂഗങ്ങളുടെ വിഹാരരംഗമായ ആഫ്രിക്കയിലെ 

കോങ്കോ വനങ്ങളാണു” ഞങ്ങളെ ഏററവുമധീകം ആകഷീി 

ചതു”. ഞങ്ങാം ആവപേരുണ്ടായിരുന്നു സന്ദശിക്കാന്൯. വനം 

വകുപ്പിലെ രണ്ടു” ഉദ്യേരഗസ്ഥന്മാര് അകമ്പടിക്കും വന്നു. ഈ 

വനത്തിനുള്ളില് അപകടം പിണയാതെ നടക്കാവുന്ന സ്ഥല 

ങ്ങജം അവക്കേ അറിഞ്ഞുകൂട. 

ഏതാനും ഭ്ദരം ചെന്നപ്പ്യോം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് 

വലിയ ആവേശത്തോടെ ഞങ്ങളെ തടുത്തുനിത്തി. ഞങ്ങാം 

അമ്പരന്നുപോയി. വല്ല സിംഹമോ പുലിയോ 'എതിക്കാന് 

വരുന്നുണ്ടെന്നാണു” സംശയിച്ചതു”. ഞാന് ചോദിച്ചു: “എന്തു 

പററി??? അവരിലൊരാഠം പറഞ്ഞ: “ഈ മരത്തിന്െറ മുക 

ളില് കുറി പതുങ്ങിയിരുന്നു ഒകാള്ള. ശബ്ദൂമുണ്ടാക്കരുതു .? 

ഞങ്ങളുടെ സംഭ്രമം വര്ദ്ധിച്ചു. പിന്നെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. 

ഇമച്ചുഴിയിടുന്ന സമയംകൊണ്ടു' ഞങ്ങഠം എല്ലാവരും ആ 

പടുകൂററന് കാട്ടുമരത്തിനെറ കൊമ്പുകളില് കയറി കാലുറ 

പ്യിച്ചിരിപ്പായി. ശ്വാസം വിടാ൯പോലും ധമൈര്യമുണ്ടാ 

യില്ല. ശബ്ദമില്ല; അനക്കമില്ല. ഹൃദയം മിടിക്കുന്നതുപോലും. 

കേഴംക്കാം. 

ആ ഇരിപ്പ് ഒതല്പനേരം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നെങ്കില് ഞങ്ങാം. 

പേടിച്ചു വിറച്ചു നിലം പറവമായിരുന്നു, ഭാഗ്യവശാല്, 

ഉദ്യോഗസ്ഥരില് ഒരാഠം തെല്പകലെ ഒരുവശത്തേക്കു വിരല് 

ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു മന്ത്രിച്ച. “അതാ അഞ്ങോട്ടുനോക്കൂ്? ഞങ്ങഠം 
കൌതുകത്തോടെ നോക്കി. കവത്തിരുണ്ടു” ഭയാന്ദകമായ ഒരു 

സ്വരൂപം അകലെ ഒരു പ്വൃക്ഷത്തിനെര ചുവട്ടില് ഇരിക്കുക 

യാണു. ഞങ്ങാം ദ്രരദശിനിയെടുത്തു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. 

൭ 



൭൪ 

ഒത്ത ഒരു മനുഷ്യന്െറ പൊക്കമുണ്ടെന്നുതോന്നി. എന്നാല് 
തടി മൂന്നിരട്ടിയുണ്ടു'. അതു മനുഷ്യനല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യ 
നോടു വലിയ സാമ്യംതോന്നി. ശരീരമാസകലം കരടിക്കു 
ളതുപോട്ലെ കവത്ത രോമമുണ്ടു”. ശിരസ്സിലെ രോമം 

ചെമ്പിച്ചതാണു”. കണ്ണ്ണിനു” ഒട്ടും കൌതുകമില്പടു തുറിച്ചുനോ 
ക്കുന്നതുപോലെതോന്നി. മൂക്കിന്െറ അഗ്രം ആരോ ചെത്തി 
ഒളെഞ്ഞതാണെന്നുതോന്നും പരപ്പുകണ്ടാല്. മുഖത്തു കറെ 

സ്ഥലത്തു രോമമില്ല. എന്നാല് അവിടം വല്ലാതെ ചുക്കിച്ചുളി 

ഞ്ഞാണു' കാണപ്പെട്ടത്. 

ഞങ്ങഠം അങ്ങോട്ടുതന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണു'. 

അതാ മറെറാരു സ്വരൂപം ഓടിവരുന്നു; പിന്നാലെ രണ്ടു 

കുട്ടികളും ഉണ്ടു”. അവ വന്നവഴിയേ മരത്തിന്െറ മുകളിലേക്കു 

കയറി. അവിടെ ഇജലകഠം പറിച്ചുകൂട്ടി ഭംഗിയായി വിരിച്ച 

രണ്ടു മെത്ത കണ്ടു. പുതുതായിവന്ന കൂട്ടര് അവിടെ കയറി 

കിടപ്പായി. 



ട് 

ഗോറില്ല എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആഠക്കുരങ്ങുകളുടെ ഒരു: 

കടുംബമാണു” ഞങ്ങാം കണ്ടതു”; അച്ഛുനും അമ്മയും മക്കളും. 
അവര്, കുരങ്ങില്നിന്നു” ' ഉയന്നുകഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ആഫ്രിക്ക 
യിലെ കാപ്പ്ിരിമനുഷ്യരുടെ വഗ്ശുത്തിലെത്തീട്ടമില്ല. ഇന്നത്തെ 
പരിഷ കൃതമനുഷുൃന്െറ മുന്ഗാമിയെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഈ 
.ഗോറില്ലയെപ്പുററി വളരെ കാര്യങ്ങഠം ഞങ്ങഠം വനംവകുപ്പ 
കാരോട ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. 

കാഴ്ചയ്ക്ക്കു കാട്ടാളരെപ്പോലിരിക്കുന്ന ഈ ഗോറില്പകരം 
ആഫ്രിക്കയിലെ ചില വനങ്ങളിലാണ് താവളമുറപ്പിച്ചിട്ടു 
ഒ്ളതു". പഴങ്ങളും ഇലകളമാണു' ഇവരുടെ ഭക്ഷണം. എണ്ണ 
ത്തില് കുറവായതുകൊണ്ടോ, എന്തോ, മറവ വന്യമൃഗങ്ങളെ 
കണ്ടാല് ഇവര് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണത്രെ പതിവു”. സാധാ 
രണ വാനരന്മാരെപ്പ്യോലും കൂട്ടമായി കണ്ടാല് ഇവര് ഒഴിഞ്ഞു 
മാവം. എന്നാല്, വല്ല മൃഗത്തോടും ഏറവമുട്ടേണ്ടിപന്നാല് 
ഒരു ഞെക്കും ഒരു കടിയും കൊടുത്തു” ഓടിക്കളയും. ദ്വേഷ്യം 
പിടിപ്പിക്കുന്നവനെ പപ്പുടംപോലെ പൊടിച്ചിട്ടേ ഗോറില്ല 

, പിന്വാങ്ങുകയുള്ള. ശത്രുവിന്െറ ശരീരം പിച്ചിച്ചീന്തിയാല് 
മാതമേ അവന്െറ അരിശം അടങഞ്ങുകയുള്ള. കുഞ്ഞുങ്ങളെ 
അപഹരിക്കാന് വരുന്ന പുലിയോടാണു” ഏററവും വലിയ 
വിരോധം. 

ക 

ഇന്നു" ഗോറില്ല എവിടേയും ഒരു അത്ഭുതജീവിയാണ്. 
നല്ല ഒരു ഗോറില്ലയെ പിടിച്ചുകൊടുത്താല് 20,000 രൂപാ 
വരെ അമേരിക്കയില് വിലകിട്ടും. പക്ഷേ, പിടിക്കുക എളുപ്പ 
മപ്പ. പ്രായം തികഞ്ഞവയെ മെരുക്റെന് സാദ്ധ്യമല്പ. കാടു 
വിട്ടാല് താമസംവിനാ അവ മരിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും 
പരീക്ഷിക്കാനുള്ള കൌതുകം ഇനിയും നിലച്ചിട്ടില്ല, ഗോറി 
ല്ലയെ ജീവനോടെ പിടിക്കാന് ത്രമിച്ച പരാജയംവരിക്കുന്ന 
വെള്ളക്കാർ ധാരാളമുണ്ടു". 

ഗോറില്ലകളെ പിടിക്കുന്ന രീതിയും വനംവക്പചകാ൪ 
ഞങ്ങറംക്കു വിവരിച്ചുതന്നു. വനത്തില് നല്ല പരിചയമുള്ളൂ 
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പത്തുനാല്പതു കാപ്പ്പിരികളും ഒന്നോ രണ്ടോ വെള്ളക്കാരും 
ഒത്തുചേന്നാണു”് ഈ സംരംഭത്തിനിറങ്ങുക. ഗോറില്പകളുടെ 

 പാപ്പ്ിടം കാപ്പ്രീരികഠം തേടിപ്പ്പീടിക്കും. അതിനു ചുറവം കുറെ 

സ്ഥലത്തു കാടുഖെട്ടിത്തെളിയിക്കലാണു” അനന്തരകൃത്യം. 
അതു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ഉറപ്പുള്ള വല കെട്ടി ആ സ്ഥലം 
ഭദ്രമാക്കും. ഇത്രയുമാകുമ്പോഴാണു” ഗോറില്ലത്തലവന് വിവര 
മറിയുന്നതു. തന്െറ ചുറവം ശത്രുക്കളണ്ടെന്നും” അവനു 

മനസ്സിലായി. ഇനി എന്തുചെയ്യും $ തന്െറ കുടുംബത്തെ 

രക്ഷിക്കണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ധമൈരുത്തോടെ 

 ഏതിരാളികളോടു പടവെട്ടി പുറത്തുചാടണം. പല്ലിളിച്ചു” 

അട്ടഹസിച്ചു അവന് പാഞ്ഞടുക്കും. ആക്കും തത്സമയം അവനെ 

പിടിക്കാന് സാഭധ്യമല്ല. ജീവന് പോകുന്നതുവരെ അവന് പീ 

 ടികൊടുക്കില്ല. വെടിവെച്ച കൊല്ലകയേ ഗതിയുള്ള. കുടും 

ബത്തലവന് ജങ്ങനെ വെടിയേററ വിഴും. 

പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളാണു' പോരിനുവരിക. അവരേയും 

കൊള്ളുകയേ അരമുള്ള. ഇതിനിടയില് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്പാം. 

വൃക്ഷരാഖകളില് കയറി ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടയിരിക്കും. ആ മരങ്ങാം. 

വെട്ടിവീ,്റാതെ അവയെ പിടിക്കാ൯ പററില്ല. മരം താഴെ 

വീഴുമ്പോഠം വല്ല കുഞ്ഞും വലയില് ചാടിയാല് പരുക്കൊന്നും 

പററാതെ ജീവനോടെ പിടിക്കാം. വലഷ്ക്കു പുറത്തേയ്ക്ക്രാണു" 

ചാടിയതെങ്കില് ഒന്നുകില് മരണം. അല്ലങ്കില് സാരമായ 

പരുക്ക് നിശ്ചയമളണു്. 

വെവ൨ം കൌതുകത്തിനെറപേരില് ഈ ആദിമമനുഷ്യരെ 

കൂട്ടക്കൊലചെയ്യുന്നതു” ചിലക്കു' ഒരു നേരമ്പോക്കായിത്തീ 

'ന്നിരിക്കയാണു്. ആരേയും അവര് അങ്ങോട്ടചെന്നുപദ്വി 

ക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഇല്ല അവക്കു സ്വൈരം. ഇങ്ങനെ എത്ര. 

കാലം അവക്ക ജീവിക്കടം ? അതൊരു പ്രശൂമദണോിന്നു '. 



അഭ്യാസം 

1, വാക്യത്തില് പ്രയോഗീ ദക: 

ഇമച്ചുഴിയിടുക ൭ താവജമമുറപ്പിക്കുക ; കൂടക്കൊല ചെ 
യ്യുക. 

8. താഴെ കാണുന്ന പ്രദയാഗങ്ങാം ശ്രദ്ധിക്കുക. 
(൫ ജമച്ചുഴിയിടുന്ന സമയം കൊണ്ട” 

(1) അവയ കുരങ്ങില് നിന്നു ഉയന്നുകഴിഞ്ഞു. 

(0) ജ ഗോറില്ലയെപ്പറഠി വളരെ കാര്യങ്ങം 

(൦) പപ്പടം പോലെ പൊടിച്ചിട്ടേ. 

കീഴ” വരയിട്ട ശബ്ദങ്ങംം സമയം കുരങ്ങില്, ഗോറില്ലയെം 
പപ്പടം എന്നീ നാമപദങ്ങളില് ചേന്ന നിന്നു” മറ൨ ശമ്മ 
ങ്ങളോട്ട സംബന്ധിപ്പിക്കുകയംണ” ചെയ്യുന്നതു൦. അധ 
നാമങ്ങ ളോ, ക്രിയകളൊ ഭേദകങ്ങളോ അല്ല. വ്യാകരണ 
ത്തില് ഗതി എന്നാണു” ഇത്തരം ശബദങ്ങറാക്കു പേര്. 

3, ഗോറില്ലയെ പിടിക്കുന്നതെങ്ങനെ? 

പാഠം 16 

മാതു 

“െച്ചോളി കുഞ്ഞിച്ചനതൂവിയെറ പാട്ടിററല് നിനെടുത്ത ഒരു 
ഓഗമാണു” ഇതു”. തര്ച്വ ളിച്ചത്തുവിന്െറ ഭാര്യയാണു മാതു. ഒരു 
ദിവസം മാതു അമ്പലത്തില് തൊഴുതുകൊണ്ട്” നില്ക്കുമമ്പാഠം തുഭൂനാ 
ടൻ കണ്ട മേനോന് അവ€ള. കണ്ടു. മാതുവിനെ സൌന്ദര്യം കണ്ടു” 
അത്ഭൂതപ്പെട്ടിട്ട്* അവഠം ആരാണെന്നറീയുവാന് തന്െറ അനുലരന്മാ 
രോട് ചോറദിക്കുന്നതാണു* സന്ദര്ഭം.” 

ഈവക പെണ്ണുങ്ങാം ഭൂമീലുണ്ടോ, 
മാനത്തീന്നെങ്ങാനും പൊട്ടിവീണോം 
ഭൂമീന്നു തനിയെ മുളച്ചുവന്നോം 
എത്തു നിറമെന്നു ചൊല്ലേണ്ടു ഞാന്. 



വടക്കന് 

൭൫ 

കുന്നത്തു കൊന്നയും പൃത്തപോലെം 

ഇളമാവിന് തയ്യ തളിത്തപോലെ, 

കുരുത്തോലയായതി൯ വരണ്ണുംപോലെ, 

കുന്നിക്കുരുവിനന്െറ വരണ്ണംപോലെ, 

വയനാടന് മഞ്ഞാം മുറിച്ചപോലെ 

എവിടത്തെ പെണ്ണ്ീവഠം നായന്മാരെ? 

അപ്പ്യോഠം പറയുന്നു നായന്മാരും; 

താഴത്തുമാത്തിലെ മാതൃക്കുട്ടി; 

തച്ചോളി ഈരാളനു ചത്തുക്കുട്ടി 

ആയവന തന്നുടെ പെണ്ണാണീവാം. 

പാട്ട്കഠാ] 

അഭ്യാസം 

മാതുക്ഷട്ടിയെ കണ്ടിട്ട്” കന്ദ൪മേരനാനു” എന്തല്ലാം സശേ 

യങ്ങളാണ” തോന്നുന്നതു” ? 

മാതുവിഭന്റ നിഠം ഏതിനോടെല്ലാമാണു” സാമ്യപ്പെടുത്തീ 
യിരിക്കുന്നതു” 3? 

ആരാണു" മാതൂക്കുട്ടി 7 

പിരിചെഴുതുക: _ മാനത്തീന്നെങ്ങാനും, കുരുത്തോലയായ 

തീന്, ദ്ൂമീന്നു. 



പാഠം 1 

ഭീഷ്യര് 

കൻ ; രംഗം. 1. 

[ശന്തനു മഹാരാജാവിന്െറ കൊട്ടാരം. യുവാവായ ഗംഗാ 

ദത്ത അ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. അരികെ തേരാളിയും നീല്ല്ുന്നു 

ണ്ട് 

ഗംഗാദത്തന്:... സൃതന് എന്തോ ചിലതൊക്കെ ഒളിച്ച വെയ്രു, 

ന്നുണ്ടു”', ഇല്ലേ 3 

സൃതന്:-_- സൂക്ഷും അറിയാതെ ഞാനെന്തു പറയാനാണു 

കുമാരാ! 

ഗംഗാദത്ത൯:--- അച്ഛന് നായാട്ടിനു പോയപ്പ്യോഠം തേര് തെ 

ളിച്ചതു സൃതനല്ലേ $ 

സ്ത :-- അതെ, കുമാരാ. 

ഗഗോ:--- വഴിക്കുവെച്ചു' എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു 

സൂത: മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു മുക്കുവത്തലവനെറഠ: 

- വീട്ടിലേക്കു പോകയഡുണ്ടായി. 

ഗംഗാ: എന്നിട്ട്” ? 

സ്ത :--- കുറച്ചദനേരം അവിടെ ഇരുന്നു. 

ഗംഗാ:--- കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു 

സൃത:--. തിരുമേനി ഒററയ്റ്ക്കാണു” പോയതു”. 
ഗംഗാ:--- ശരി; അച്ഛന് മടങ്ങിവരുന്നവഴിക്കു വല്പതും പറ 

ഞ്ഞവോ ? 

സൃത:---- ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. തിരുമേയിയുടെ മുഖം വാടിക്കണ്ടു. 

എന്തോ ആഴമേറിയ ആലോചനയില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന 

തുപോലെ തോന്നി, 

ഗഗോ:--[അല്ലം ഞലാചിച്ചിട്ട്”] ശരി. ദാശനുമായി വല്ല രാജ്യ 
കാര്യവും സംസാരിച്ചുകാണും. അങ്ങനെയാണെങ്കില് എ 

ന്തിനു” എന്നെ മറച്ചു വെയ്ക്കണം $ 
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സൃൃതന്:-- ശന്തനു മഹാരാജാവു തീരുമനസ്സ്റിനു കുമാര ഗംഗാ 

ദത്തനെ അറിയിക്കാന് വയ്യാത്ത രാജ്യകാര്യങ്ങളില്ല. 

ഗംഗാ:--- ശരിയാണു". അച്ഛനു” അതു പരിചയമല്ല. മറെറ 

ന്തെങ്കിലുമായീരിക്കണം കാര്യം. 

സൃതന്:__ കുമാരന് പറയുന്നതു ശരീയാണു് 

ഗംഗാ:--- ഈ ഗംഗാദത്തന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം ശന്തനു 

മഹാരാജാവിനു" വ്ൃയസനിക്കാന് അവകാശമില്ല. അ 

തിനു കാരണക്കാരന് ആരായാലും അവനെ ഞാന് 

[പല്ലകടിച്ചു മുഷ്ടി മുരുട്ടിക്കാണ ക്കുന്നു] 
നി 

സൃതന്:-_ ക്ഷമിക്കണം കുമാരാ. കാര്യം അറിയുമ്മുമ്വെ കോ 

പിക്കരുതു”. 

ഗംഗാ:--- ധീവരനേതാവിനെ ഞാന് [അമ്പെടുത്തു നീട്ടിപിടി 

ക്കുന്നു] ഇതുകൊണ്ടവസാനീപ്പിക്കും. 

സൃത൯:-_ ആ ദാശത്തലവന് അവിനയം പ്രവത്തിക്കുന്നവനല്ലാ 

കുമാരാ. 

ഗംഗാ:--- നിശ്ചയിക്കാന് വരട്ടെ, വേഗം തേര് തയ്യാറാക്കു. 

ഇപ്പ്യോഠംത്തന്നെ അങ്ങോട്ടു പോകണം, 

[തീര ശ്ശില] 

രംഗം--2. 

[ദാശ വെറ വസയി. ദാശനും സത്യവത്യും ഇരിക്കുന്നു ] 

ദാശ:--- മകളെ, സത്യവതീ, അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ, 

മകളെ! 

സത്യ: .- ഞാന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അച്ചു. 

ദശ: - ഒന്നും പറയാത്തതുതന്നെയാണു” വിഷമം. എല്ലാം 

ഉള്ളില് ഒതുക്കുന്നവരെയാണു? എനിക്കു ഭയം. 
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ക് 

സത്യ :---അച്ഛന് വ്യസനിക്കേണ്ട. ഞാന് ഒന്നും ഒളിച്ചുവെയ്ക്കു 

ന്നില്ല. ു 

ഭാശ:---എന്നാല്പ്പ്ിന്നെ നിനക്കെന്താണിതത ദുഃഖവും ഭയവും 3? 

സത്യ :--ആ മഹാരാജാവു കോപിച്ചു” അച്ഛനോടു പകരം 

ചോദിക്കുമോ, ആവോ. 

ഭരാശ:--ശന്തനു മഹാരാജാവു സ്വാത്ഥം സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി 

അനീതി പ്രവത്തിക്കുന്നവനല്ലാ മകളേ. 

[ഒരു മുക്കുവന് പ്രവേശിച്ചു 

മുക്കുവ൯:-__യജമാന്നേ ! 

ഭാശ:-__നിനക്കെത്തുവേണം ? 

മുക്കു:___യജമാന്നേ ! ചന്തനു മകാരാജാവിനന്െറ മോന് ഗംഗാ 

ദത്തന് വന്നേക്കു” ണു. 

ഭാശ:-_വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. [സത്യവതിഷോടു*] എന്െറ 
മകഠം അകത്തേക്കു പൊയ ക്കൊള്ള. 

സത്യ [ഭയത്തോടെ] അച്ഛാ. 

ഭാശ:---ഭയപ്പെടാതിരിക്കൂു മകളെ! തെറവചെയ്യാത്തവക്ട"” 
ആരേയും പേടിക്കേണ്ട. 

[൧ഠ൦ഥാ ദത്തന് മുക്കു പന്െറകൂടെ പ്രദവശിക്കുന്നു. സത്യവതി 
അകത്ത 9ഒപാകുന്നു. ദാശനേതാവു” തൃദരവോടെ വന്ദിക്കുന്നു] 

യുവരാജാവുതിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഇരുന്നരുളണം. [ഗ൦ഥോ 

ദത്തന് ഇരിക്കുന്നു] 

ഗംഗാ:---ദാശരാജാവും ഇരിക്കുകതന്നെ. 

ഭാശ:---വേണ്ടു അടിയന് നിന്നുകൊള്ളാം. 

ഗംഗാ:---അതു ശരിയല്ല. നിങ്ങഠം ധീവരരാജാവാണു. 
ഞാനാകള്ളെ, ശന്തനുമഹാരാജാവിന്െറ അനേകലക്ഷം 
പ്രജകളില് ഒരാഠാംമാത്രം. 
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ദാശ:---തിരുമേനി ഇത്ര ചെവപ്പുത്തില്ത്തന്നെ ഇങ്ങനെ മുഖ 
സ്തൂതികൊണ്ടു മനുഷ്യരെ കളിയാക്കാന് പഠിച്ചതെങ്ങിനെ? 

ഗംഗാ:-__ഞാന് ആരേയും കളിയാക്കുന്നില്ല. ദാശരാജാവു” 

ഇരിക്കണം. അതല്ലെങ്കില് ഞാനും നില്ല്രാം. [എഴുമന്നറര 
നില്ലുന്നു] 

ദാശ:--തിരുമേനി ക്ഷോഭിക്കരുതു”. അടിയന് ഇരുന്നു 
കൊള്ളാം. [ജരിക്കുന്നു] 

ത്തം. _ കജ. : 
ഗംഗാ:---ഞാ൯ ചില കാര്യങ്ങാം ചോദിച്ചറിയാ വന്ന 

താണ്. 

ദാശ:---അടിയനെറ ഭാഗ്യം. 

ഗംഗാ :---എന്െറ അഷ്ണൂന് രണ്ടുദിവസംമുമ്പു” ഇവിടെ വന്നിരു 
നുവോ $ 

ദാശ:-_തവ്വ്. 

ഗംഗാ:---എന്തിനാണു'” വന്നിരുന്നതെന്നു ഞാന് ചോദിച്ചാല് 

തെററിഭ്ധരിക്കില്ലെന്നു വിശ്വസ്ധിക്കുന്നു. 

ദാശ:.-ക്ഷമിക്കണം തിരുമേനി ! എഴുന്നെള്ളത്തു” രഹസ്യ 

മായിരുന്നു. 

ഗംഗാ:---ശന്തനു മഹാരാജാവിനു സ്വന്തം പുത്രനെ മറച്ചു 

വെഷ്ര്കേണ്ടതായ രഹസ്യം ഇല്ല. 

ദാശ:---അങ്ങനെയാണെങ്കില് അതറിയാന് യുവരാജാവു തിരു 

മനസ്സുകൊണ്ടു ' ഈ കൊച്ചു മാടത്തിലേക്കു' എഴുന്നെ 
] ള്ളേണ്ടതില്ലല്ലോ ! 

ഗംഗാ..--ദാശരാജാവേ! ഇതു നേരമ്പോക്കിനുള്ളു സമയമല്ല. 

ദാശ:---അടിയന് നേരമ്പോക്കല്ലാ പറയുന്നതു. 

ഗംഗാ.:---ഏനിക്കു കളിച്ചിരിക്കാ൯ സമയമില്ല. വേഗം പറ. 

യണം. എനെറ അച്ഛന് എന്തിനാണു ഇവിടെ വന്നതു” & 
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ദാശ: തിരുമേനി അടിയനെ വിഷമിപ്പിക്കരുതു . ആ എഴ? 

ന്നെള്ളത്തു പരമരഹസ്യ മായിരുന്നു. അതു തിരുമനസ്സ്റിന്െറ 

.പുത്ര൯ അറിയുന്നതു ഭംഗിയല്ല. 

ഗംഗാ:---അച്ചഛ൯ അസ്വസ്ഥനായി രോഗശയ്യയില് കിടക്കുന്നു. 

ഈ സ്ഥിതി ഇനിയും തുടന്നാല് രാജ്യം അനാഥമായി 

ത്തീരും. , 

ദാശ:_തിരുമേനീ ! അടിയ൯ ഇതില് എന്തു പിഴച്ച ഃ 

ഗംഗാ: അച്ഛന് ഇവിടന്നു മടങ്ങിയമുതല്ല്ാണു' അസ്വാസ്ഥ്യം. 

അതിനെറ കാരണമെന്തെന്നു” എനിക്കു്' അറിഞ്ഞേ 

കഴിയ്യു. 

ദാശ:---അതു” അവിടെ ചോദ്ദിച്ചരിയണം തിരുമേനീ ! 

ഗംഗാ:---അച്ഛുന ഒന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോം ഞാനെ 

ങ്ങനെ ചോദിച്ചറിയും ? 

ദാശ..---മക്കളെ അറിയിക്കാന് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങാം അടി 

യന൯ വെളിപ്പെടത്തുന്നതു ശരിയല്ല, തിരുമേനീ $ 

. ഗംഗാ:---എന്നിക്കതു" അറിയുതെ തരമില്ല. 

ദാശ:---അത്ര നിര്ബ്ബന്ധമാണെങ്കില് പറയാം. 

ഗംഗാ:---ശരി, പറയു വേഗം. 

ദാശ:--അടിയനന്െറ മകാഠം സത്യവതിയെ തിരുമനസ്സിനു 
വിവാഹം കഴിക്കണം. 

ഗംഗാ:-ദാശരാജാവിനു” ആതു സമ്മതമല്ലായിരിക്കാം. 

ദാശ:---ആ ഭാഗ്യം ആരാണു” ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക 8 
ഗംഗാ:--പിന്നെ എന്താണു' തടസ്സം മകഠംക്കു സമ്മത 

മല്ലായിരിക്കാം, 

ദാശ.:---മകഠംക്കും ആ ഭാഗ്യലാഭത്തില് സന്തോഷമേയുള്ളൂ. 
ഗംഗാ:---പിന്നെ എന്താണു” വിഷ്ടം 9 
ദാശ.: ശന്തനു മഹാരാജാവിനു” ഒരു പൃത്രനുണ്ടു'. 
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ഗംഗാ.---മഹാരാജാവിനു വിവാഹം ചെയ്യാന് പുത്രന്െറ 
സമ്മതം ആവശ്യമില്ല. 

ഓശ.:--_-അതു ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ 

ഗംഗാ:----പക്ഷേ ? 

ടാശ:---ഈ രാജ്യത്തെ നീയമം ആ സമ്മതം ആവശ്യമാക്കു 
ന്നുണ്ട്. 

ഗംഗാ:---അതാണു' എനിക്കു” മനസ്സ്റിലാകാത്തതു”. 
ദാശ:--സത്യവതിക്കുണ്ടാകുന്ന പുത്രന് രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കില് 

ആ സമ്മതം ആവശ്യമാണു. 

ഗഗോ:--ഓഹോ; ഇതാണോ കാര്യം $ സാരമില്ല. ദാശ 
രാജാവേ! ശന്തനുമഹാരാജാവിന്െറ പുത്രന് രാജ്യം 
കൊതിച്ചു” അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നവനല്ല. 
അച്ഛൂനു വേണ്ടി ജീവനെപ്പ്യോലും' ബലികഴിക്കാന് മടിക്കാ 
ത്തവനാണു' ഗംഗാഭത്തന്. അവനു സാമ്രാജ്യമല്ലാ, 
സ്വസ്ഥചിത്തനായ പിതാവാണു'' സ്വഗ്ഗം. ഇതാ ലോക 
സാക്ഷികളെ മുന്നിത്തി ഞാന് ശപഥം ചെയ്യുന്നു. 
എനിക്കു രാജ്യം വേണ്ട. വേഗമാകട്ടെ; എന്െറ 
അമ്മയെ വിളീകൂള. 

ഭാശ:---വരട്ടെ; വിഷമം ഇതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. 

ഗംഗാ:-__ഇനി എന്തുവേണം ? 

ദാശ:--യുവരാജാവു' രാജ്യം അവകാശപ്പെടുകയില്ലായിരിക്കാം. 
പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്െറ മക്കഠം അതുപേക്ഷിക്കുമോ ഃ 

ഗംഗാ:-_-യുവരാജാവിനു മക്കളില്ല ദാശരാജാവേ! 

ദാശ:-- ഇനി മക്കളുണ്ടായിക്കൂടെന്നില്പല്ലോ! 

ഗംഗാ:-_ഗംഗാദത്തനു വിവാഹംതന്നെ വേനണ്ടെന്നുവെക്കാ൯ 

പ്രയാസമില്ല ദാശരാജാവേ॥ 

ദാശ:-_പറയുന്നതുപോലെ അതത്ര എടുപ്പമ്ല കില് 

ഗംഗാ:---അതു” അത്ഥമില്ലാത്ത വാദമാണ്. 
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ഓശ:--- പ്രായംചെന്ന പിതാവിനുവേണ്ടി യുവാവായ തിരു 

മേനി വിവാഹം ചെയ്യദതിരിക്കുന്നതു സാഹസമാണ്. 

ഗംഗാ:--- സാരമില്ല; അതു” എന്നെസ്സറംബന്ധിച്ച കാര്യമാണു. 

അച്ചുനെറ വിവാഹത്തിനു മകന് തടസ്സ്റമായിക്കൂടാ. അച്ഛ 
ന്െറ സുഖമാണു” എനിക്കു സുഖം. 

ഓശ:--- ഈ നാട്ടിലെ പ്രജകഠം യുവരാജാവിനെ വിവാഹം 

ചെയ്യാന് നിബ്ബന്ധിക്കും. 

ഗംഗാ:--- നിബ്ബന്ധിക്കാന് പ്രജകഠംക്കവകാശമില്ല. ഈ രാജ്യ 
ത്തു” അവക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കും ഉണ്ടു". 

ദാശ:--- തിരുമേനി സാഹസം ചെയ്യരുതു”. ഒരിക്കല്ക്കൂടി 
ആലോചിച്ചിട്ടുമതി. 

ഗംഗാ: ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. ഞാനിതാ ലോകസാ 

കക്ഷികളെ മുന്നിത്തി ശപഥംചെയ്യുന്നു: ഒരു കാലത്തും 

ഞാന് വിവാഹം ചെയ്യുകയില്ല. വിളികൂകൂ, ദാശരാജാവേം, 
എനെറ അമ്മയെ. ഇനി എന്താണു” താമസം? 

ഭാശ:--- തിരുമേനി ! സ്വാത്ഥത്തിന്െറ പേരിത്ം അടിയന് 
വലിയ അനീതി പ്രവത്തിച്ച.. 

ഗംഗാ:-- സാരമില്ല സംസാരിച്ചു സമയം ക്ളയരുതു”. എന്െറ 
അമ്മയെ വിളിക്കു. 

ദഓാശ:--- [ഉറക്കെ] മകളേ സത്യവതീ ! 
[സത്യ വതി പ്പ വശിക്കുന്നു. ശംഗാ രത്തന് ഏഴു ന്നേ തൊഴുന്നു] 

ഇതാ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്െറ പുത്രന് ഗംഗാദത്തന്. 
ഇന്നുമുതല് നിന്െറ മകനാണു” അദ്ദേഹം. വേഗം പുറ 
പ്പെടു. നീ ഇപ്പ്യോഠംത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്െറ കൂടെ 
പോകണം. 

സത്യ :--- അച്ഛനെറ കല്പനപോലെ. 
[തീര ശ്ലീല] 
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രംഗം-_3. 

[ശന്തനു മഹാരാജാവിന്െറ അരമനയിലെ കിടപ്പറ. മഹാ 
രാജാവു കീട ഒന്നു. ഗഗോദത്ത൯ും സത്യവതിയുഠ പ്രവ 
ശിക്കുന്ന] 

ി ന ഗംഗാ... [അടുത്തു ചെന്നിട്ടു] അച്ഛാ; അച്ഛാ! 
ചി 

ചു ] ശനഅനു: എനിക്കു സുഖമില്പ മകനേ! 

ഗംഗാ:..- അച്ഛന് എഴുന്നേല്ലണം. 

ശന്തനു :.-വേണു മകനേ! 

ഗംഗാ:--- അച്ഛന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നു നോക്കണം. ഇതാ അമ്മ. 

ശന്തനു:--- നിന്െറ അമ്മയോ അവാം ഇവിടെ വരില്ല. 

ഗംഗാ:--- വന്നിട്ടുണ്ട്” അച്ഛാ! ഒന്നു എഴുന്നേററിരുന്നു നോക്ൂള. 

[ശന്തനു എഴുന്ന 2൨൦ സയ്യവയിയെ കാണുന്നു. പകച്ചുര്നാ 

ക്കുന്നു ] 

ശന്തനു :__മകനേ! ഇവറം ദാശകന്യകയല്ലേഃ 

നീ എങ്ങനെ ഇവളെ കൊണ്ടുവന്നു? വല്ല സാഹസവും 

പ്രവത്തിച്ചുവോ? 

ഗംഗാ:--- ഒരു സാഹസവും പ്രവത്തിച്ചിട്ടില്ലച്ഛാ ! 

അമ്മയോ ചോദിച്ചുനോക്കൂ. 

ശന്തനു:-_-ദാശനേതാവിനെറ സമ്മതത്തോടുകൂടിയാണോ 

ഇവാറം വന്നതു” ? 

സത്യ :-- അതെ, തിരുമേനി. 

ഗംഗാ: എനിക്കു രാജ്യം വേണ്ടെന്നും ഞാന് വിവാഹം ചെ 

യക്കരില്ലെന്നും രണ്ടു ചെറിയ വാശ്ദാനങ്ങളേ വേണ്ടിവന്നുള്ള 

അച്ഛാ; 

ശന്തനു: [ഗ൧ദ*ഗ മമത്താടെ | എന്െറ കുട്ടീ! അതു സാഹസ 

മായിപ്പ്യോയി. 

ഗംഗാ: സാരമില്ല, അച്ചു! 
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ശന്തനു :--ഈ വൃദ്ധനുവേണ്ടി നീ ഇത്ര വലീയ ശപഥങ്ങറം 
. ചെയ്യന്നു കേട്ടാല് ലോകം എന്നെ പഴിക്കും. 

ഗംഗാ:--ലോകത്തിനു അതന്വേഷിച്ചിട്ടാവശ്യമാില്ല. 
ശന്തനു:-__മകനേ ! നീ വലിയ സാഹസം ചെയ്തു. ഈ 

ഉഗ്രശപഥങ്ങാഠംമൂലം നീ ഇന്നുമുതല് €ഭീഷ്ട൯? എന്ന 
പേരില് അറിയപ്പെടും. ഭീഷ്ടന്െറ സാഹസങ്ങാം പട 

കിഴവന്മാക്കു” ഒരു പാഠമാകട്ടെ. 

[മകനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു ] 

[തിരശ്ശീല] 

അഭ്യാസം 

1. കീഴ് വരയിട്ട ശ്ലങ്ങര്ംക്ക വാക്യത്തില് കാണുന്ന ബന്ധ 
മെത്ത” ? 

ഖ്വെഴിക്കു വെച്ചു് ഏന്തെല്ലാം സഭേവിച്ചു [ച 

“കുടെ ആതരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

മ. 4അങ്ങനെയാണെങ്കില്............എഴ$ന്നെള്ളേണ്ടതില്ലല്ലോ?? 

എന്നാല് പിന്നെ നിനക്കെന്താണിത്ര ദുഖഃവും 
ഭയവും 7 

കീഴചുവേരയിട്ട ഏങ്കില്, എന്നാല്, പിന്നെ, ഉം, എന്നിവ 
വാക്യങ്ങളെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ്. അയയ്ക്കു 
ഘടകം എന്നു പേര്, 

3. ഈ പാഠത്തില്നിന്നും പത്തു ഘടകങ്ങാം തിരഞ്ഞെടുഒഒക. 
4ം “സൂതന് എന്താ ചിലതൊക്കെ........... 2 

€ അതെ. കുമാരാ. 
നിശ്ചയിക്കാന് വരട്ടെ! 
ശോഹോം, ഇതാണോ കാര്യം റൂമ 

കീഴ*വരയിട്ട പദങ്ങരം മറെറാന്നിനോട്ടം സംബന്ധിക്കാ 
തെ ഒററ വാക്യം പോലെയാണ് നില്ക്കുന്നതെന്നു" മന 
സ്സിലാക്കുക:__ ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങാംക്കു വ്യോക്ഷേപകം? 
എന്നു പേര്, 

൭. ദീഷ്ടന് അച്ഛുനുമവണ്ടീ ചെയൂ ത്യാഗങ്ങം എന്തെല്ലാം ? 
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ജെററു” വിമാനം. 

വടംവലി വളരെ രസമുള്ള വിനോദമാണു'. നല്ല ഒരു 

ബലപരീക്ഷയുമാണു”. രണ്ടു കക്ഷികളും സകല ശക്തിയുമുപ 

യോഗിച്ചു ആഞ്ഞു വലിക്കുന്നു. സമജോടിയയോിപ്പോയാല് 

വലിക്കുന്നവക്കും കാണുന്നവക്കും കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഠം 

മുഷിവ) തോന്നും. വടത്തിനെറ നടുവിലുള്ള അടയാളം അങ്ങോട്ടു 

മിങ്രോട്ടം നീങ്ങാതെ ഒരേ നിലയില് നിന്നുപോകും. നിലത്തു” 

കുഴിയുണ്ടാക്കി, അതില് കാലുന്നി പുറകോട്ടാഞ്ഞു.” ഓരോരു 

ത്തരും വലിക്കും. പക്ഷേ, ഫചമൊന്നമില്ല. വടം പഴയ 

സ്ഥാനത്തുതന്നെ. ഇങ്ങനെ ആരുമാരും ജയിക്കാതെ അരഞ്ളു. 

മുഷിയുന്ന സമയത്തു” ഒരു കക്ഷിക്കാര് “തോററാലും വേണ്ടു 

കില്പാ; ഒരു തമാശ കാണാം.” എന്നു കരുതീ വടം വിട്ടുകള 

യുന്ന എന്നു വിചാരിക്കുക. ഫലമെന്തായിരിക്കും: എതിര 

കക്ഷികഠംക്കു കഷ്ടകാലം തന്നെ. കാണുന്നവക്കു ചിരിയും. 

വടം എതിര് കക്ഷിയുടെ ഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങുമെന്നും അവര്, 

ജയിക്കുമെന്നുംഉള്ളതു ശരിതന്നെ. പക്ഷെ, എല്ലാവരും നിലംപ 

തിക്കുമെന്നുള്ളതു” തീച്ചതന്നെ. 

ഉരതി വീപ്പ്യിച്ച ഒരു ബലൂണ് നഖമോ സൃചിയോകൊണ്ടെ 

കീ൨മ്പോഠം തെറിച്ച പോകുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ ? എന്താണതി 

ങ്ങനെ തെറിക്കുന്നത്” ? ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായ ദ്വാര 

ത്തിലൂടെ അകത്തുള്ള കാറെറല്ലാം ചോന്രപോയാല് പോരേ * 
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“കാററ൨ പോകുമെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, അതോടൊപ്പം 

ബലൃയണ് തെറിക്കുകയും ചെയ്യും. . ഇതെങ്ങനെരയന്നുനോക്കാം. 

അതിനുള്ളിലെ കാറ൨ ഞെരുങ്ങിനില്ലുകയാണു”. അതായതു” 

കാറ൨. അകത്തുനിന്നു പുറത്തേക്കു ബലൂണിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടി 

രിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ഈ തള്ള് എല്ലാവശത്തേക്കുമുണ്ടു'. ഇട 

ത്തോട്ടുള്ള തള്ളം വലത്തോട്ടുള്ള തള്ളം തുല്യമാണു”. അതു 

പോലെ മേലോട്ടും താഴോട്ടും, മുന്നോട്ടും പിറകോട്ടും, എന്നു 

വേണ്ടാ, എഏതിരവശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം, കാററിന്െറ തള്ള" സമ 

ജോടിയായി നില്ലൃകയാണു''. വാസ്തവത്തില് കാറ൨് ബലൂണി 

ന്നകത്തു' ഒരുതരം വടംപിടിത്തം നടത്തുകയാണെന്നുപറയാം. 

.ബലൂണിന്മേലാണു' അതിന്െറ ആയം ഏ്ഏല്ല്യന്നതു”. ഇങ്ങനെ 

കാറ൪ എഏതിര്വശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം സമജോടിയായി നില്ല 

മ്പോഴാണ്” നഖമോ സൂചിയോകൊണ്ടു” ഒരുവശം കിഴിയു 
ന്നതു”. ഇതു സംഭവിക്കുമ്പോഠം ആ വശത്തേക്കുള്ള തള്ള 

' ഇല്ലാതാവുന്നു. എവിടെനിന്നു തള്ളാനാണു” 3 ആ സ്ഥലത്തു” 
“ബലൂണില്ല. കിഴിഞ്ഞപോയി, ഇതിന്െറ ഫലം വടംവലി 
'യിലെ കസ്ൃതിയുടേതുപോലെതന്നെയാണു”. ദ്വാരം വീണ 
തിനെറ എതിര്വശത്തേക്കു ബലൂണ് തെറിച്ചുപോകുന്നു. 

ഏതു വെടിക്കെട്ടിലും ഉള്ളതാണു” വാണം. അതില്ല 

കില് വെടിക്കെട്ടിനു പൊലിപ്പില്ല. അകലെയുള്ളവക്കപോലും 

കാണാവുന്ന കാഴ്ചയാണതു”. തി ചീരറിക്കൊണ്ടോം ആകാശ 
ത്തിലേക്കു” അതഈന്നദപോകുന്നു. ഏഎത്ങയെയെന്നു നോക്കും. 

വാണം വിടുന്നതിനു വാണക്കുററി വേണെം. പുട്ടകുരടറിപോലെ 

മുളമംഴലില് കയവവരിഞ്ഞുന്നാക്കുന്നതാണിതു്. പക്ഷേ, ഒരു 
വ്ൃത്യാസമുണ്ടു. വാണക്കുററിയുടെ രന്ടററവും അടഞ്ഞ 
താണ. ഉള്ളില് വെടിമരുന്നു നിറച്ചിരിക്കുന്ന. ഒരററത്തു” 
നൂടുധ്വിലായി ഒരു ചെറിയ ദരമുണ്ടു'. ഇതു താഴേട്ട തിരിച്ചു 
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പിടിച്ചു് ദ്വാരത്തില്ത്തന്നെയാണു” തീ കൊളുത്തുന്നതു'. തീ 

ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്തു കടക്കുകയും ഉള്ളില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

വെടിമരുന്നു” പെട്ടെന്നു. കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മരുന്നു കത്തി 

യാല് കുററിക്കകത്തു' എന്തെന്നില്ലാത്ത തിക്കും തിരക്കുമാണു. 

തിയും പുകയും പലതരം വായുക്കളും അതിനുള്ളില് ഷണം 

കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ, സ്ഥലം തീരെ കുറവാണു”. അതു 

കൊണ്ടു ' നാലുവശത്തേക്കും ആഞ്ഞു തള്ളകതന്നെ. എന്നാല് 

ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കുററി കയവവരിഞ്ഞു ബലപ്പെടുത്തി 

യതാണു'. അതു പൊട്ടുകയില്ല.” എങ്കിലും അടിവശത്തുള്ള 

ദപാരത്തിനെറ സ്ഥാനത്തുമാത്രം തിക്കിത്തിരക്കുന്ന വായുവിനു 

രക്ഷകിട്ടം. അതിലൂടെ അവ പുറത്തേക്കു ചീററിപ്പായും. 

കൂടെ തുരുതുരായെന്നു തീപ്പ്യൊരിയും ചാടും. ഇതിന്െറ ഫല 

മെന്താണെന്നാലോചിച്ചുനോക്കുക. വടംവലിയില് തമാശ 

കാണിച്ചപ്പോഴും, ബഥൃണ് കിഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഉണ്ടായതുതന്നെ. 

 എതിര്വശത്തേക്കു ', അതായതു മേലോട്ടു, വാണക്കുററി പാഞ്ഞു 

പോകുന്നു. പോകുന്നവഴിക്കെല്ലാം അതു തീപ്പ്യൊരിയും വഷിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കും. അകത്തുള്ള വായുക്കളടെ ഞെരുക്കം തീരുന്നതു 

വരെ അതങ്ങനെ ഉയന്നുപോകുന്നു. പോകുന്നപോക്കില് വളയു 

കയും തിരിയുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുവാ൯വേണ്ടി, വാണക്കുററിക്കു 

താഴോട്ടു നീണ്ടുനില്ലന്ന ഒരു വാലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 

ഇതുള്ളതുകൊണ്ടു"” അതു നേരെ മേലോട്ടതന്നെ പോകുന്നു. 

പടം പറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവക്കു ഇങ്ങനെയൊരു വാലുള്ളതിനെറ 

ഉപയോഗം നല്പതൂപോലെ മനസ്സിലാകും. വാലുണ്ടെങ്കിലേ 

പട്ടം പറന്നുയരുകയുള്ള. വാലറ൨പോയാല് അതു" അങ്ങോട്ട 

മിങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞുകളിക്കുകയും ചിലപ്പ്യോഠം നിലം പതിക്കു 

കയും ചെയ്യും. 

വാണത്തിനെറു വിദ്യകൊണ്ടു പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുണ്ടു . 

ഇവയ്ക്കു ജെററ വിമാനങ്ങളെന്നു പറയുന്നു. ഒരു ചെറിയ 

ദ്വാരത്തിലൂടെ വെള്ളമോ വായുവോ ചീററിപ്പായുന്നതിനാണു' 
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ഇംഗ്ലീഷില് ജെററ? എന്നു പറയുന്നതു”. രണ്ടാം ലോകമഹാ 

യൃദ്ധകാലത്താണു' ഇത്തരം വിമാനങ്ങഠം നടപ്പ്റില്വന്നതു '. 

ഇനിയും അവയ്ക്കക് മറവതരം വിമാനങ്ങളോളം പ്രചാരം കിട്ടിയി 

ട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇനിയത്തെ കാലത്തു” അവയ്ക്ക്കാണു' ആകാശ 

സഞ്ചാരത്തില് പ്രാധാന്യം കിട്ടവാന് പോകുന്നതു. ജെററ' 

വിമാനത്ങഠംക്കു മറവള്ളവയെപ്പ്യോലെ മുന്വശത്തു കറങ്ങുന്ന 

ഇലച്ചക്രങ്ങളില്ല. മുന്നോട്ടു വായുംതുറന്നിരിക്കുന്ന ശക്തിയേ 

റിയ യന്ത്ൂങ്ങളാണു' അവയില് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു '. ഇവ 

വെളിയില്നിന്നു വായു വലിച്ചെടുക്കുന്ന; ഉള്ളില് അതിനെ 

ഞെരുക്കുന്നു. ഇതിനെറകൂടെ മണ്ണെണ്ണയോ പെടോളോ ധാരാ 

മായി കടത്തിവിട്ട തിയും കൊളുത്തും. ഫലം വാണക്കുററി 

ക്കുള്ളിലെപ്പ്യോലെയുള്ള ഭയങ്കരമായ തിക്കും തിരക്കുമാണ്. 

ഇങ്ങനെ യന്ൂൂത്തിനുള്ളില് തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി നില്ല്നന്ന വായു 

ക്കഠം, അതിന്െറ പുറകിലുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ പിന്നോട്ട ചീററി 

പ്രായുന്നു. വിമാനം മുന്നോട്ടും പോകുന്നു. വാണത്തിനുള്ളിലെ 

പ്പോലെ ജെററ' യന്ൂത്തിലെ വാഷ്മക്കാം തീന്ദപോകുന്നില്ല. 

ആവശ്യംപോലെ അവയെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണു”. കാറ൨് 
കടത്തിവിടുകയും എണ്ണ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് 

മതി. ഇതു രണ്ടും നിത്തിയാല് വിമാനവും നല്ലം. 

ജെററ'' യന്ദൂങ്ങഠം ഇലച്ചക്രങ്ങളേക്കാഠം ശക്തിയുള്ളവയാ 

ണു, അവയ്ക്കു സൌകര്യങ്ങളും കൂടുതലുണ്ടു'. ഇലച്ചക്രങ്ങഠം ൭൨ 

ങ്ങിക്കറങ്ങി മുന്പിലുള്ള വായുവിലേക്കു'” കടിച്ചു കയ൨കയും വി 

മാനത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയുമാണു” ചെയ്യുന്നതു '. ആശാ 

രി മരം തൂളയ്ക്കുന്നതു നിങ്ങഠം കണ്ടിരിക്കും. തിരുപ്പണം എന്നു പറ 

യുന്ന ആയയധംകൊണ്ടൊണു” ഈ ജോലിചെയ്യുന്നതു ". കറങ്ങിക്കറ 

ഞ്ങജിയാണു" ഇതു തടിയിലേക്കുകയ വന്നതു". അതിന്െറ അററത്തു' 
- ഒര്വശഗരത്തേക്കു ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്നു വായ്ത്തല കളുണ്ട്, 
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കയ൨ വലിച്ചു തിരുപ്പുണം കറക്കുമ്പോം ഈ വായ് 

ത്തലകഠം മരത്തിലേക്കു കടിച്ചു കയവന്നു. വിമാന 
ത്തിനെറ ഇലച്ചക്രങ്ങളുടെ ഇലകളും ഈ പവായത്തല 
കഠംപോലെ അല്പം ചരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതു”. കറങ്ങു 
മന്പോഠം അവ്വഡും വായുവിലേക്കു കടിച്ചു കയവന്നു. 

വായുവിനെറ ബലവും ഘനവും ഇലച്ചക്രങ്ങളടെ പ്രവത്ത 

നത്തിനു കൂടിയേതീരൂ. വായുമണ്ഡലം നാം കാണു 

ന്നില്ലെങ്കിലും അതിനു ബലവും ഘനവുമുണ്ടെനു” - ൩ 

മുക്കറിയറം. കാററ൨ം കൊടുങ്കാറവം ചുഴലിക്കാറവം 

എല്ലാം വായുവിനെറ ശക്തിയെയാണു' തെളിയി 

ക്കുന്നതു". ഇങ്ങനെയുള്ള വായുമണ്ഡലത്തില് ഇലച്ചക്രങ്ങാം 

ക്കു പിടികിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണു”' വിമാനം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതു”. 

വായുമണ്ഡലം ഘയമില്ലാത്തതായിപ്പോയാല് ജലച്ചക്രങ്ങരക്കു 

വേണ്ടത്ര പിടി കിട്ടുകയില്ല. വിമാനം നിങ്ങുകയുമില്ല. ഭൂമി 

യില്നിന്നു മേലോട്ടു പോകുന്തോവം വായുവിന്െറ ഘനം കറ 

 ഞ്ഞുവരുന്നു. ഇക്കാരണത്താല് ഇലച്ചക്രങ്ങളുള്ള വിമാനങ്ങറം 

ക്കു” അധികം ഉയരത്തില് പറക്കുവാ൯ സാദ്ധ്യമല്ല. 

 ജെററ'' യന്ൂങ്ങാംക്കു' ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം 

നേരിടുന്നില്ല. ഇലച്ചക്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാത്തതുകൊണ്ടു” അവ 

യ്ക്ക; വളരെ ഉയരത്തില് പറക്കാം. ഇതൊരു സൌകര്യമാണു'. 

കാ൨൦ം കോളം കൊടുങ്കാറ൨ം ഇടിയും മഴയും മിന്നലും എല്ലാം 

വായുമണ്ഡലത്തിനെറ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് ധാരാളമുള്ളതു'. 

ഇവമൂലമുള്ള ഉപദ്രവമില്ലാത്ത ഉയരത്തിലാണ് ജെററ്” വിമാന 

ങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം. മുപ്പതിനായിരമോ, നാല്ലതിനായിരമോ 

' അടി ഉയരത്തില് പഠറക്കുന്നതിനു'' അവയ്ക്കു പ്രയാസമില്ല. അവ 

യ്ക്കു വേഗത കൂടുതലുമുണ്ടു '. മണിക്കൂറില് അഞ്ഞു൨ം അറ.നആ൭൦ 

മൈല്. വേഗത്തിലാണു” അവ പഠക്കുന്നതു . ഇലച്ചക്രങ്ങളുള്ള - 

വിമാനങ്ങഠംക്കു പറക്കുമ്പോഠം ദുസ്സഹമായ കുലുക്കമുണ്ടു . 

ജെററ'' വിമാവങ്ങളില് ഇങ്ങനെയൊരു അസുഖം അനുഭവപ്പെ 
1 ല് ും 
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ന്നില്ല. പെററ് റോളിനു പകരം മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവു 

ന്നതുകൊണ്ടു' ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലധും കുറവാണു്. നില 

ത്തു” ഓടി ഉയരുന്നതിനുള്ള സിമെന്൨ പാതയ്ക്കു നീളം, ഇലപച്ച 

ക്രങ്ങറം വെച്ച വിമാനങ്ങാംക്കു" ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാഠം,. കൂഴ 

തത വേണമെന്നൊര് പ്രയാസമേയുള്ള. മറ. സരകര്യങ്ങഠം: 
ആലോചിക്കുമ്പോരം ഇതു സാരമായി കരുതാനില്ല. 

[ഡാച്ഛര് കെ, ഭാസ്കരന് നായര്ം, 

അഭ്യാ സം 

1. നാമം, കൃതി, ഭേദകം, ഗതി, ഘടകം, വ്യാക്ഷേപകം ഇവ തമ്മി 
മ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങറം ഓമ്മവെയ്ത്കുക. 

2. താഴെ കാഞ്ങന്ന വാക്യങ്ങളില് ഗതി, ഫടകം, വ്യാക്ഷേപകം 
എന്നിവ കണ്ടപിടിക്കക: 

(0) പപട്ടക്ററിപോലെ മുളങ്കഴലില്. 

ധ) തീ ദ്വാരത്തിലുടെ അകത്തു കടക്കുകയും വെടിമരുന്നു കത്തു 
കയ്യും ലെയ്യൂഠ. 

(11) പക്ഷേ, സ്ഥലം തീരെ കുറവാണു. 

(ധ) ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ വെള്ളമോ വ.യുഖോ ചീററിപ്പം 
യുന്നതിനാണു” ജററ' എന്നു പ 'യുന്നതു". 

(൧) ആവും എനിക്ക്” ആ രവാസമായി. 

3, ജെററ" വിമാനത്തിനെ പ്രവത്തനം ചുരുക്കിഷെഴുതക. 



പാഠം 19 

ഉപായത്തില് അപായം 

[പാടലീപുത്രത്തിലെ സ൩ദശന രാജാവികന്റ പുത്രന്മാക്ട" വിദ്യ 
അഭ്യസിക്കേണമെന്നു തീരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവിനു* 
അതു വലിയ ദുഃഖത്തിനു കാരണമായി. അങ്ങനെ ധ്യസനിച്ചിരിക്കു 
സ്വോഠം അവിടെ വന്നെത്തീയ സോമശമ്മാവു” എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണന് 

ആറമാസംകൊണ്ടു” രാജകു മാരന്മാരെ സകല വിദ്യയും പഠിപ്പിക്കാ 

മെന്നു” ഏറ൨. കഥക വഴിയായിട്ടാണു ” എല്ലാ വിദ്യയും പഠിപ്പി 
ചുകൊടുത്തതു”. 

പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ ഒരു കഥയാണു? ഇതു. ശത്രുക്കളെ. നശിപ്പി 

ക്കു വാനുള്ള ഉ.പായങ്ങറം ആലോചിക്കുമ്പോം അവനവനു വല്ല അപാ 

യവും വരുമോ എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതു” ആവശ്യമാണെന്നാണു് 

ഈ കഥ പഠിപ്പിക്കുന്നതു”. 

പഞ്ചതന്ത്രം സംസ്കൃതത്തില് നിന്നു മലയാള.ഭാഷയിലേയ്ക്കു ര 

ജ്ജുമ ചെയുതു കലക്കത്തു കുഞ്ചന് നമ്പ്യാരാണു'. ] 

പൊക്കമുള്ളൊരു വൃക്ഷേ കൊക്കിനെറ കളത്രവും 

കൊക്കുമായ'' വിനോദിച്ചു തത്രമേവീടും കാലം 

കൊക്കിനെറ ഗൃഹിണി പെറവണ്ടാകും ശിശുക്കളെ 

ഒക്കവെയൊരു സപ്പും വന്നുടന് ഭക്ഷിക്കുന്നു. 

ദുഃഖിതനായ ബകം ചെന്നൊരു വാപീതീരെ 

നില്ലുന്ന നേരം തന്െറ ബന്ധവാം കുളീരക൯ 

ചോദിച്ചു, *$താനെന്തെടോ ഖേദിച്ചു വസിക്കുന്നു. ?? 

ഖേദത്തിന് മൂലം ബകം ഞണ്ടിനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. 

ഞണ്ടുമങ്ങുപദേശം ചൊല്ലിനാ൯, “മത്സ്യങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടുപോയ” കീരിനിത്യം വസിക്കും പൊത്തില്നിന്നു; 

പന്നഗം പാക്ടുന്നൊരു സുഷിരത്തോളമൊക്കെ 

ചിന്നിയിട്ടേച്ച ഭവാ൯ സ്വസ്ഥനായിരുന്നാലും; 
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അന്നേരം നകലവും മത്സ്യപ്ൃന്ദത്തെയെല്ലാം 

തിന്നുതിന്നഹാിയുടെ രന്ധ്റത്തില് ചെന്നുകേവം 

പന്നഗത്തേയും പൃത്രന്മാരെയുമെല്ലാം കീരി 

കൊന്നൊടുക്കീടുമെന്നാല് നിന്നുടെ താപം തീരും. 7 

എന്നതു കേട്ടു ബകം ബന്ധുവാം കുളീരേന്ദ്രന് 

ചൊന്നതുപോലെ ചെയ്തു പന്നഗം നശിച്ചിതു. 

പിന്നെ വന് മരത്തിന്മേല് കൂടിനെ കണ്ടു കീരി 

ചെന്നു കൊക്കുകളുടെ വംശത്തെയൊടുക്കിനാന്. 

പഞ്ചതന്ത്രം] [കുഞ്ചന് നമ്പ്യാ൪ 

അഭ്യാസം 

സപ്പത്തെ നശിപ്പിക്കുവാന് ഞണ്ടു കണ്ടപിടിച്ച ഉപായം മന്തു"? 
2. ഉപായം യ ച്വോച' ച്ചര്പ്പാരം അപായവുക്ടി ചീന്ത്രീക്കാത്തതു 

കൊണ്ടും നേരിട്ട നാശം എന്തു" ? 
3, പര്യായ പദങ്ങഠം പറയുക ; 

കൊക്കു”, കീരി, പാനു”, ഞണ്ടു", ഭാര്യം ദ്വാരം. 
4. കഥ സഭോഷണരൂപത്തില് എഴുതുക. 
൭, പിരില്ലെഴുതുക: 

[9 

പെറഠണ്ടാകും, വന്നുടന്, കൊന്നൊട്ടക്കീടുടം. 



വറാ 20. 

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര് 

ജലയാത്രയിലും വിദേശവാണിജ്യത്തിലും കേരളത്തിനു 

പ്രശസ്തമായൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മൂവ്വായിരം കൊല്ലം 

മുമ്പു” ആരംഭിച്ച ആ നാവികസംരംഭത്തിന്െറ പാരമ്യം കുറി 
ചതു പതിനാറാം നൂററാണ്ടിലാണ്.. ആ ശതവര്ഷത്തില് 
പോര്ച്ചഗീസ്സുകാര് അറബിക്കടലിന്െറ ആധിപത്യം കൈക്കു 

ലാക്കി കേരളത്തില് കാലുറപ്പ്രിക്കാ൯ നോക്കി. കോഴിക്കോട്ട 

രാജാവായിരുന്ന സാമൃതിരിക്കു പാശ്ചാതൃരുടെ ഈ തുളച്ചക 

യററം സമ്മതമായില്ല. നല്ലൊരു നാവികപ്പട നയിച്ചു" ഒരു 
നൂററാണ്ടുകാലം സാമൂതിരിക്കുവേണ്ടി പോര്ച്ചുഗര്ീസ്സറുകാരോടു 

പടവെട്ടിയ ദേശാഭിമാനികളാണു'*” മരയ്ക്കാര് കുടുംബക്കാര്. 

മരയ്ത്ാര കുടുംബക്കാര ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ അനുസ്മ 

രിച്ചു' അവക്കു കോട്ടപ്പുഴയുടെ മുഖത്തു” ഒരു കോട്ട പണിയാന് 

സാമൂതിരി അനുവാദം നല്ലി. അങ്ങനെ പണിതുണ്ടാക്കിയ 
തായിരുന്നു മരയ്ക്കാര് കോട്ടം 

മരയ്ക്കാര് കോട്ടയുടെ അധിപതിക്കു” ഒരു നാടുവാഴിയുടെ 

പദവഷീയാണ' സാമൂതിരി അനുവദിച്ചിരുന്നതു”. കുഞ്ഞാലി 

മരയ്ക്കാർ ഈ പദവി അന്വത്ഥമാകത്തക്കവിധം പെരുമാറി 

പ്പ്യോന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1580-ല് അദ്ദേഹം പോര്ച്ചഗീസ്സുകാ 

രുടെ ഏതാനും കപ്പ്യലുകഠം പിടിച്ചടക്കി. തുടന്നുണ്ടായ പല 

നാവിീകസംരംഭങ്ങളിലും കുഞ്ഞാലി പ്രശസ്ത വിീജയംതന്നെ 

കൈവരിച്ചു. 

തിനിടയിൽ സാമൃതിരിയും കുഞ്ഞാലിയും തമ്മില് പല 

അഭിപ്പായവ്യാത്യാസങ്ങളുമുണ്ടായി. കാരണം പലതും പറയു 

ന്നണ്ടു. നാടുവാഴിയുടെ പദവി ലഭിച്ചപ്പ്യോഠം കുഞ്ഞാലി 

ധിക്കാരം പ്രവത്തിച്ച തുടങ്ങിയത്രേ. പോര്ച്ചുഗീസ്സൂകാക്കു" 
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സാമൂതിരിപൊന്നാനിയില് ഒരു താവളം കൊടുത്തതു മരയ്്ുാര 

കുടംബക്കാക്ട? അപ്പീതിക്കും ആശങ്യ്ക്കും കാരണമാക്കിയെന്നും 

പക്ഷമുണ്ടു”. ഏതായാലും മരയ്ക്രാര കുടുംബവും സാമൃതിരിയും 

തത്മിലുണ്ടായിരുന്ന വേഴ്ച, ന ശിഥിലമായി. 

പോര്ച്ചഗീസ്സുകാര് ഈ അവസരം പാഴാക്കിയില്ല. അവര് 

'സാമൂതിരിയോടു ബന്ധം പുലത്താന് ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇരു 

കുഞ്ഞാലിക്കു കൂടുതല് പരിഭ്ൂരമത്തിനു കാരണമായി. അപ്പ്യോ 

ഴ്രയ്ക്കകും അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേരില് ചില ആക്ഷേപങ്ങളും പൊ 

്ങിവന്നു. ഒരു നായര് സ്ത്രീയെ കുഞ്ഞാലി അവമാനിച്ചുവെ 

ന്നൊരു കുററം സാമൂതിരിയുടെ ചെവിയില് എത്തി. അയല് 
പ്രദേശങ്ങളില് ശല്യങ്ങളണ്ടാക്കിയെന്നതാണു' തുടന്നുണ്ടായ 

പരാതി. . എന്തിനു പറയുന്നു! മരയ്ക്കാര് കുടുംബക്കാര് നാടി 

നെറ ശത്രുക്കളെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട. ഇതിനിടയില് സാമു 

തിരിയുടെ വകയായ ഒരറനയയടെ വാല് മുറിച്ച” കുഞ്ഞാലി 

പ്രതീഷേധവുംകൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പ്യോഠം സാമൃതിരിക്ക്' 

'അരിശം മുഴുത്തു. സാമൂതിരി പോര്ച്ചുഗീസ്സുകാരുമായി സന്ധി 

ചെയ്തു. കുഞ്ഞാലിയോടു സമരം പ്പഖ്യറപിച്ചു. 

ചരിത്രപ്രധാനമായ ആ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച. സാമൂതിരി 

യുടെ പട്ടാളം, മരയ്ക്ക്കാര്കോട്ട നിരോധിച്ചു. പോര്ച്ചഗീസ്സറ 
കാരുടെ നാവികപ്പുടയും ഇതോടൊപ്പം നീങ്ങി. ആരംഭം 

കുഞ്ഞാലിക്കു” അനുകൂലമായി. ഒരു പോര്ച്ചുഗീസ്സസ് പടക്ക 

പ്പല് അയാഠം പിടിച്ചടക്കി. പോര്ച്ചഗീസ്സറ് പടനായകനെ 

കൊന്നു. അവരുടെ സൈന്യം പിന്വാങ്ങുകയും ചെയ്യ. 
൭ 

തെല്ലൊരു പരാജയം സാമൂതിരിക്കും നേരിടാതിരുന്നി്ല. 

സാമൂതിരിക്കും പോര്ച്ചുഗീസ്സറുകാക്കും ഈ പരാജയം 
വലിയ അവമാനമായിത്തോന്നി. പോര്ച്ചഗീസ്സ്ുകാര് ആന്നേ 

ഫൂ൪ടാഡോവിനെറ നേതൃത്ത്വത്തില് വലിയൊരു സൈസന്യവു 
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മായെത്തി. സായുക്തസൈന്യം വീണ്ടും മരയ്ക്ാര്കോട്ട 
ആക്രമിച്ചു. കോട്ടയ്ക്കുകത്തു ഭക്ഷണസാധനങ്ങാഠം മിക്കവാവം 

തീനു. പട്ടിണി കിടന്നുള്ള പോരു” എത്രകാലം സാധിക്കും? 
ഗത്യന്തരമില്ലെന്നായപ്പ്യോഠം കുഞ്ഞാലി സ്വയം വെട്ടിമരീ 

ക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ, ഗണകാംക്ഷികഠം അദ്ദേ 

ഹത്തെ വിലക്കി. സാമൂതിരിയോടു ക്ഷമായാചനംചെയ്യതൂ 

കീഴടങ്ങാനാണു”് അവര് ഉപദേശിച്ചതു”. അതില് അവ 

മാനമില്ലെന്നു കുഞ്ഞാലിക്കും തോന്നി. വിവരം സാമൂ 

തിരിയെ അറിയിച്ചു. ജീവന് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നു 

മാത്രമേ കുഞ്ഞാലിക്കു” അപേക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ള. സാമൂതിരി 

അതു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. റ 

കോട്ടയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്ര്രീകളും കുട്ടികളും പുറ 

ത്തുവന്നു. അനന്തരം പടയാളികളും അവസാനമാ 

യി കുഞ്ഞാലിയും പുറത്തുകടന്നു. വീരനും രാജ്യ 

സ്നേഹിയുമായ കുഞ്ഞാലി വളരെ വിനയത്തോടെ 

ടി. ൭.൧] ഴ്, 

| 

) വ്യ ട്; 
[ഴി ഞാ 

ലി ൨ 
) ് 

ച ത്യ ക് 
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നി 
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് 
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സാമൂതിരിയുടെ കാല്ല,തല് വീണു. മര്യാദകെട്ട ഫൂരടാഡോ ഓ 

ടിച്ചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു. സാമൂതിരിയുടെ പടയാളി 

കഠംക്കു്” ഈ വഞ്ചന പൊവക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാരതത്തില് 

പിറന്നവക്ക് ഷ്ൊവക്കാന് കഴിയാത്തതാണു' ഈ കുടിലത. സാ 

മൂതിരിയുടെ അനുചരന്മാര ബഹാളംകൂട്ടി. അവര് കുഞ്ഞാലി 

യെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് നോക്കി. പക്ഷേ, ആ യത്നം ഫലിച്ചില്ല. 
ല കു 4] ര 

ആ ധീര യോദ്ധാവിനേഷും കൂട്ടകാരേയും പിടിച്ചു കപ്പുലിലിട്ടു 

അയാഠം നേരെ ഗോവയ്ക്ക കൊണ്ടുപോയി. 

ഫൃരടാഡോവിനെറ അരിശം ഇതുകൊണ്ടും അടങ്ങിയില്ല. 

മരയ്ക്കരാരകോട്ട അയാഠം ഇടിച്ചുനിരത്തി. കമ്പോളങ്ങഠം ചുട്ടക 

രിച്ചു. പള്ളിയടക്കം ആ മുസ്റ്റിം പട്ടണത്തില് കണ്ട സകലതും 

ചാമ്പലാക്കി. 

അനന്തരകഥ ദാരുണമാണു'. കുഞ്ഞാലിയേയും കൂട്ടരേ 

യും ചങ്ങലകൊണ്ടുെ ബന്ധിച്ചാണു” കൊണ്ടുപോയതു”'. ഗോവ 

ഷക്കുടുത്തെത്തിയപ്പ്യോഠം തടവുകാരില് നാലോ അഞ്ചോ പേരെ 

കരയ്ക്കരിറക്കി. ഗോവാനഗരവാസികളായ പോരച്ചുഗിഡ്സൂുകാര് 

ഈ ബന്ധനസ്ഥരായ മുസ്ലീം പടയാളികളെ ഉരുളന് കല്ലെറി 

ഞ്ഞ നിര്ദ്ദയം നിഗ്രഹിച്ചു. കുഞ്ഞാലിയടക്കം അവശേഷിച്ച 

മററ തടവുകാരെ, ഇത്തരത്തില് കൊല്ലരുതെന്ന കരുതീട്ടാവാം, 

ആരും അറിയാതെ ജയിലിനകത്തേക്കു കടത്തി. 

കുഞ്ഞാലിയെ കുററവിച്ചാരണ നടത്തി. അപരാധഡങ്ങ 

ളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട. കുഞ്ഞാലീയുടെ തലവെട്ടാനും ശ 

രീരം കൊത്തിനു വക്കാനും ജഡ് ജിമാര് വിധികല്ലിച്ചു. 

ഒടുവില് ആ ദിവസവും വന്നു. ഗോവായിലെ ത്ത 

ബാലപൃദ്ധം ജനങ്ങഠം ആ ക്രൂരകൃത്യം കാണാന് സ 

മ്മേളിച്ചു. കുഞ്ഞാലിയെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പാകെ 

ഹാജരാക്കി, ആ വീരരയോ?ദ്ധാവുയ” ജനക്കൂട്ടത്തിനെറ 
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നേരെ ഒന്നു കണ്ണ്ണോടിച്ചു. പ്രേക്ഷകസംഘം നിശ്ശബ്ദമായി. 
വാദ്യഘോഷം മുഴങ്ങി. ആ വീരന്െറ കഴുത്തില് കൊലയാ 
ളികഠം കോടാലി വീശി. വെട്ടിയെടുത്ത തല ഉപ്പിലിട്ട; 
ഭഭൂമായി കണ്ണൂരക്കയച്ചു. അവിടെ എല്ലാവരും കാണത്തക്ക 
ഒരു സ്ഥലത്തു” ആ ദേശാഭിമാനിയുടെ വീരശിരസ്സപ് കുരറി, 
യടിച്ചു നാട്ടി. ശരീരമാകട്ടേ, കൊത്തിനുവക്കി ഗോവായില്,, 
പ്രദര്ശനത്തിനു വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോവായിലെ പോരച്ചു, 
ഗീസ്സുകാ൪ ഒരു മഹോത്സവംപോലെയാണു' ഇതെല്ലാം കൊ 
ണ്ടാടിയതു”. 

കേരളത്തിലെ നാവികസംരംഭത്തിന്െറ അവസാനത്തെ 

അഭ്ധ്യായമാണിതു'. കുഞ്ഞാലിയും കൂട്ടരും സാമൂതിരിയുടെ. 
അനുചരന്മാരായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ക്ഷോഭത്തിന്െറ പേ 
രില് വല്ല അവിവേകവും ചെയ്തിട്ടണ്ടെങ്കില്ത്തന്നെയും കുഞ്ഞാ 

ലിയെ ശിക്ഷിക്കാ൯ സാമൂതിരി പോരച്ചുഗര്ീസ്സുകാരെ കൂട്ടപിടി 
ക്കേണ്ടതില്പായിരുന്നു. തലമറന്നെണ്ണുതേച്ചതില് സാമൂതിരി 
തീച്ചയായും പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 

അഭ്യാസം 

1. വാക്യത്തില് പ്രയോഗിക്കുക: 
അന്വത്ഥമാക്കുക;, ഗത്യന്തരമില്ലാതെ, കുററവിചാരണയ 
ആബ്ബവലവൃദ്ധം. ) 

2. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ വിഃശഷണങ്ങം 

തരാ തിരിക്കുക; 

(0) കേരളത്തിനു” പ്രശസുമായൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ടാ 
യിരുന്നു. 

൫൮) ധേഴ്ച തെലല്ല.ന്നു ശിഥിലമായി. 

(൮) ചര ത്ൂപ്പധാനമായ ആയുദ്ധം ആഠഭിച്ചു. 

ഠി. കുഞ്ഞാലിയുടെ ജീവിതകഥ ചുരുക്കിയെ ഴുതുക. 

4. പോര്ച്ചുഗര്സ്സുകാര് കുഞ്ഞാല ൭യാടു പകര്പാക്കിയമതെ 

ങ്ങനെ? 

നതി 
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പിനാംഗില് ഒരു സായാഹ്നം 

മലയായിലെ ഏററവും കൌതുകകരമായ ഒരു പ്രദേശ 

മാണു” പിനാംഗ്. മലയന്കരയുടെ പശ്ചിമഭാഗേത്തു” ഇളം 

പച്ചക്കടലില് പ്രകൃതിസുന്ദരമായൊരു ദ്വീപ”. 

പടിഞ്ഞാറനീന്നു” മലയായിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവി 
ടപടിയാണു' പിനാംഗ” ഹാര്ബര്. പിനാംഗിലെ ജോജ്ജ"” 
ടൌണ് പിയറില്നിന്നു” കടത്തുബോട്ടില് അരമണിക്കൂര് 
സഞ്ചരിച്ചാല് മലയന്കരയിലെത്തും. ഉത്തരമലയായിലെ 
ഉന്നതമായ കെഡ'ഡാ പവ്ൃതശിഖരം പിനാംഗിന്നെതിരെ 
അഴകോടെ തലയുയത്തി നിപ്ലുന്നു. സാന്ധ്യരാഗത്തിന്െറ 

പകിട്ടില് ആ കൊടുമുടിയും നീലത്താഴ”വാരങ്ങളും ഒരു 
സ്വപ്പലോകംപോലെ തോന്നും. 

തെങ്ങിന്തോപ്പുകഠം നിറഞ്ഞ പിനാംഗ കടല്ക്കര 
കേരളത്തിന്െറ തനിപ്പുകരപ്പാണു. അധികദ്ടരവും കരയെ 

സൂര്ശിച്ചുകൊണ്ടു' ദ്വീപിനെ ചുററിപ്പോകുന്ന നാല്ലത്തെട്ടു 
മൈല് നീളമുള്ള റൊൌണ്ടു” ദി ഐചന്ഡ് യീരത്തിലൂടെ 
ഒരു മോട്ടോര് സവാരി ചെയ്യുമ്പോഠം, ചരിത്ൂത്തിന്െറ പല 
ഓരര്മ്മക്കുറിപ്പുകമും, ഇന്ത്യന്. ചീ൯ന--മലയന് സംസ്ലാരങ്ങളുടെ 
പല കെൌതുകചിഹ്നങ്ങളും മലയന് പ്രകൃതിസൌന്ദരൃത്തിന്െറ 
ഭിന്നഭാവങ്ങളം നമ്മുടെ കട്ടും കരളും കവര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. 

പിനാംഗ പട്ടണത്തിന്െറ ഒരു കോണിയില് കടല്ക്കര 
യില് ചീനക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടു”. വാസ്തവത്തില് കര 
യീലല്പ കടലിലാണ്” ഈ കൊച്ചുഗ്രാമം കിടക്കുന്നതു". വെ 
ഒളത്തില് മരക്കുററികഠം നാട്ടി പലകകഠം പാവി അവയ്ക്കുമീതെ 
കെട്ടീയുയത്തിയ പുല്ക്കുടിലൂകഠം പരിവരീയായി നീവ്ലുന്നു. 
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പഴയ മാതൃകയിലുള്ള ഈ നീര്ക്കുടില്സ്സമൂഹം നഗരത്തിലെ 
സവിശേഷമായൊരു കാഴ്ചയാണു”. പിനാംഗില് ഞങ്ങം 

താമസിച്ചിരുന്നതു' “ബയാന് ലാപ്പാസ് " എന്ന സ്ഥലത്തു" 

ഒരു മലയാളി കുടടംബത്തിന്െറകൂടെയായിരുന്നു. പിനാംഗ്” 

പട്ടണത്തിൽനിന്നു” പന്രൂണ്ടു മൈല് ദ്ദരെ, കടത്ക്കരയിലുള്ള 

ഒരു ഗ്രാമമാണ'” ബയാന് ലാപ്പാസ്. വിമാനത്താവളങ്ങളും 
ടി 1 ഴു] വയര്ലസ സ്റ്റേഷനും ഇവിടെയാണു '. തെങ്ങി൯തോപ്പുകടടും 

പഴിപ്പറമ്പുകളും പപ്പായ മരങ്ങളും വാഴക്കൂട്ടങ്ങളും ഇടവഴി 

കളും കലര്ന്ന ബയാന് ലാപ്പാസ് ഒരു കേരളഗ്രാമമാണെന്നേ 

തോ ആ. ജനങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ സസ്പൃദായത്തില് മാത്രമേ 

ഒരു പൊരുത്തക്കേടുള്ള. 

ബയാന് ലാപ്പാസ്സറിലേക്കുള്ള പാതഷ്ക്കരികിലാണു' പിനാം 

ഗിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ നാഗക്ഷേത്രം കുടികൊള്ളന്നതു'. 

ചിീനക്കാരുടെ വക ഒരു പഴയ ക്ഷേത്രമാണിതു”. പല നിറത്തി 

ലും വലിപ്പുത്തിലുമുള്ള പാമ്പുകളെ ഇവിടെക്കാണാം. അമ്പല 

ത്തിനെറ തളത്തിലെ തറയിലും പൃജാമണ്ഡപത്തിന്െറ അഴിക 

ളിലും, വിളക്കുകാലുകളിലും ഈ പാമ്പുകാം ചുററി വളഞ്ഞു 

കിടക്കുന്നു. പച്ചനിറത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണു' അധികവും. 

ഈ പാമ്പുകളെ അഫാന് കൊടുത്തു മയക്കിക്കിടത്തി 

യിരിക്കയാണെന്നു' എന്െറ സ്നേഹിതന് പറഞ്ഞു. അവയുടെ 

ആലസ്യ്യമാണ്ട കിടപ്പു കണ്ടാലും അങ്ങനെയേ തോന്ന. 

കേരളത്തിലെപ്പോലെ സര്പ്പക്കാവുകഠം വളത്തി അവയില് 

പാമ്പുകളെ പോറവന്ന പതിവിനു പകരം, അമ്പലത്തിനകത്തു 

തന്നെ നാഗങ്ങളെ മയക്കിക്കിടത്തി പ്രദരശനവസ്തുക്കളാക്കി 

സന്ദര്ശകരില്നിന്നു പണം തട്ടുന്ന സൃതൂമാണു' ചിന൪ 

സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു '. ം 

പീനാംഗില് എന്നെ ഏററവുമധികം ആകർഷി 

ചൂതു ' പിയാംഗ'"കന്നിന്െെ ഒത്ത മുകളീല്യിന്മളുള 



ടര് 

കാഴ്ചയാണു. 2,800 അടി പൊക്കമുള്ള പിനാംഗ' കുന്നി 

നെറ ഒത്ത മുകളിലേക്കു ഒരു റെയില്വണ്ടി ഏരപ്പെടുത്തി 

യിട്ടുണ്ടു .. ഇററലിയിലും സ്വിററ് സര്ലണ്ടിലും മറവം ഞാന് 

കണ്ടു പരിചയിച്ച ഫൂണിക്കുലര് വാഹനത്തീനെറ മാതൃകയി 

ലാണു” പിനാംഗ” മല കയറന്ന ഈ ഗിീരിശകടം?. കുന്നി 

'നെറ പള്ളയിലുടെ നേരെ മുകളിലേക്കു പോകുന്നു റെയില് 

പ്യാത. പാതയുടെ മുകളിലത്തെ അററത്തും താഴത്തെ അററ 

ത്തും ട്രാംകാറിന്െറ ആകൃതിയിലുള്ള ഓരോ വാഹനം ഇരുമ്പു 

കയര്കൊണ്ടു ' അന്യോന്യം ബന്ധിച്ച നിത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. 

കുപ്പിയില് ചുററിയ കയറിന്െറ ചലയനതതവമാണു' ഇവിടെ 

പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു'. മുകളിലത്തെ വാഹനത്തെ കീഴ് 

പോട്ട ചലിപ്പിക്കുമ്പോഠം താഴത്തെ വാഹനം തനിയെ മേ 

ല്ലോട്ട കയവന്നു. മാഗ്ലമഭ്ധ്യത്തില്വെച്ചു' അവ പരസ്തുരം 

വഴി മാറിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഹനത്തില് മുപ്പ 

തോളംപേക്കു സഞ്ചരിക്കാം. ഒന്നാംക്ലാസ്സ്രം രണ്ടാംക്ണാ 

മുണ്ടു. ഞങ്ങാം ഒരു ഡോളര് 20 സെന്റ് (14 ക) കൊടുത്തു" 

ഒരു റിട്ടേണ് ടിക്കറ൨ വാങ്ങി, ഗിരിവണ്ടിയില് കേറിയിരുന്നു. 

വണ്ടി മുകളിലേക്കു നിരങ്ങിത്തു ടങ്ങി. താഴ” വാരങ്ങളം, 
നീരത്തുകളം, പാരപ്പ്ിടങ്ങളും ഏതോ ചുരുഠം നിവന്൯ തെളി 
ഞ്ഞുവരുന്നതുപോലെ തോന്നി. സമുദവിതാനവും ഞങ്ങളുടെ 

കാഴ്ചപ്യാടിലേക്കു. മെല്ലേ പൊങ്ങിവന്നു. റെയില്പ്പ്ാതയുടെ 
രുപാടും പച്ചക്കാടുകളാണു'. അവിടെ വന്യമൂഗ 
ഞ്ങളേഡും കണ്ടെന്നു വരും. പകുതിവഴി ചെന്നപ്പ്യോഠം മുക 

ളില്നിന്നുള്ള വാഹനം, സര്പ്പുക്കെട്ടുപോലെയുള്ള റെയിലി 

ലൂടെ വഴിതിരിഞ്ഞു താഴോട്ടുപോയി. ഞങ്ങളടെ വാഹനം 

മവഭാഗത്തുടെ തിരിഞ്ഞു പഴയപോലെ ഈദ്ധഗതി തുടരുകയും 
ചെയ്തു. കാല് മണിക്കൂ൨വകൊണ്ടു' ഞങ്ങാം മുകളിലെത്തി 
ച്ചേന്നു. 
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 കുന്നിനെറ നിരന്നു വിശാലമായ മുകഠപ്പരപ്പ' .ഹ്ോട്ടലു 

കളും, സുഖവാസമന്ദിരങ്ങളും, പാക്കുകളം, പൂന്തോട്ടങ്ങളും. 

പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ആസ്ധുത്രിയും, പോസ്റ്റാപ്പീസ്സും എല്ലാ 

മുള്ള ഒരു ചെറിയ നഗരംതന്നെയാണു . ഈ ഗിരിറെയില് 

പ്യതേയാണു' ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏകമാഗ്ശും. . കുന്നി 

ന്െറ ഒത്ത മുകളിലെ പാക്കില്നിന്നു നോക്കുമ്പോഠം കടലും 

കായലുകളും കരയിലെ പച്ചക്കാടുകളം പട്ടണത്തിലെ കെട്ടിട 

ങ്ങളും കൂടിക്കലര്ന്ന കമനീയമായ കാഴ്ചയാണു? വിടര്ന്നു 

നില്ലുന്നതു”. ആ കടല്ക്കര ബ്രിട്ടീഷുകാരന്െറ ആഗമന 

ചരിത്രം അയവിറക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. 

[ എസ്. കെ. പൊറൊഠക്കാട്ടു” 

അദ്യാസം 

0 അല്ലവിരാമം, അര്ദ്ധവിരാമം, പുള്ടൂ വിരാമം _ യുവ തമ്മ ലുള്ള 

വൃത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക, 

൨. ഈ പാഠത്തിലെ ഒരു ഖണ്ഡീകയെ ടുത്തു” അതിലെ വിരാമങ്ങരം 

ശ്രദ്ധിക്കുക, 
3 കെഡ"ഡാ വവ്വതശിീഖരം അഴ3കാടെ തചയ്ുയത്തി ഗില്ലുന്നു__ 

(തിലെ വിശേഷണം കണ്ടെത്തു ക) 

3. പിനാഗില് ലേഖകനെ ഏറാവുമധികാം ആകര്ഷിച്ച കുറഴ്കയ 
വിവരിക്കുക. ടു! 

മു, €കുന്നിന്െറ നിരന്നു വിശാലമായ മുകംപ്പരപ്പു"_ ഇതിലെ 

ഓരോ പദവും പരിശോധിച്ചു തരഠതിരിക്കുക, 



നി 

ി [| ലല. 

പാഠം 22 

ചെറിയവ 

[മഹാകവി കുമാരനാശാന് ചെ വപദ്യങ്ങളില് ഒന്നാണു" 
“ചൈറിയവ'. കുട്ടീക രം ക്കായിട്ടു എഴുതീട്ടള്ള പദ്യങ്ങളില് പെട്ടതാ 
ണു” ഇതു. ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ്” പദ്യത്തിനെറ തജ്ജമയാണു”. അതി 
ലെ ചില വരികാം പഠിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. എത്ര നീസ്പാരമെ 
ന്നു നാം വിചാരിക്കുന്ന വസ്മുവും ഒന്നിച്ചു മചരുരമ്പാഠം വളരെ സാരമു 
ള്ള തായിത്തീയന്നു എന്നാണു” കവി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു”. 

മലയ്യാള ഭാഷയിലെ പ്രശ സുകവികളില് ഒരാളാണു” മഹാകവി 
കുമാരനാശാന്. അകാലമരണം പ്രാപിച്ച അദദ്ദഹഠം ചുരുങ്ങിയ കാല 
ത്തിനുള്ള ില് അദനകം വിശിഷ്ടകൃതികാം രചി ചിട്ടണ്ട്. മുതിന്നവ 
ക്കെന്നമപാലെ കുട്ടികരംക്കും യോജിച്ച പദ്യങ്ങഠം ആശാന് എഴ? യിയ 
രുന്നു എന്നതിനു” ഇതൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണു”. 

ചെവതുള്ളികഠം ചേന്നതന്നെയീ 

കരകാണാതെഴുമാഴിയായതും 

തരിമണ്ണൂകഠംതന്നെ ചേന്നു നാം 

മരുവും നല്പെഴുമൂഴിയായതും. 

ചെവതാം നിമിഷങ്ങളും തഥാ 

വറവാന്൯ തക്കവയല്പയെങ്കിലും 

ഒരുമിച്ചവതന്നെയുക്കെഴും 

പുരുഷായുസ്സുകളൊക്കെയാവതും. 

ചെവതെങ്കിലുമന്പെഴുന്നവാ- 

ക്കൊരുവന്നുത്സവമുള്ളിലേകിടും ടു 

_ ചെവപുഞ്ചിരിതന്നെ ഭൂമിയെ 

പ്ൃരമാനുന്ദനിവാസമാക്കിടും. 
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ചെവതന്യനുനന്മചെയ്തുകൊ. 

ണ്ടൊരുചേതം വരികില്പയെങ്കിലും 

പരമില്ലപകാരമെങ്കിലി 

നരജന്മത്തിനു മാറവ൨മറവപോം. 

ചെവത൯പു കലന്നുചെയ്തുതും 

ചെവതുള്ളത്തിലലിഞ്ഞചൊല്വതും 

പെരുകിബ' ഭവി പുഷ്ചവാടിയായ” 

നരലോകം സുരലോകതുല്യമാം. 

വനമാല] [കുമാരനാശാന്. 

അഭ്യാസം 

1. നീസ്സാരവസ്തക്കരം ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോംം വളരെ പ്രാധാന്യമേ 

റിയതായിത്തീരുന്നു എന്നു കാണിക്കുവാന് കവിതയില് കൊടു 

ത്ത ഉദാഹരണെങ്ങാം ഏവ! 

മ. മനുഷ്യജന്മത്തിന്െറ മാറഠ കുറയ്ക്കുവാന് കാരണമാക്കുന്നതു” 

എന്തു ? 
3, ഈ ലോകാ സ്വഗ്ഗതുല്യമാക്കുവാ൯ എന്താണു” നാം ചെയ്യേ 

ണ്ടതു” ? 

4, പിരിച്ചെഴതുക:_തന്നെഴയീ, കാണാൊതെഴുമാഴിയായതും, അ 

ല്ലയെങ്കിലുംം മാറവമറവപോം, പെരുകിബ് ഭവി. 

൭. പര്യായങ്ങാം പറയുക: _. ആഴി, ഉദഴി, മന൯ഷ്യന്, ദേവന്. 



കഃ 

പാഠം മ3 

നല്പ അയല്ക്കാരന് 

ഒരിക്കല് ശ്രീയേശുവിനോടു” ഒരു നിയമപണ്ഡിതന് 

ചോദിച്ചു: 

“ഗുരോ, മരണാനന്തരം ശാശ്വതമായ സഖ്യം ലഭിക്കു 

ന്നതിനു ഞാന് എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു”? 

യേശുദേവന് മവപടി പറഞ്ഞു: 

“സനിങ്ങാംക്കു വേദവിധികളിലും ശാസ്ത്രുതത്ത്വങ്ങളിലും ആ 

ഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടല്ലോ ; നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനു” 

വേദം എന്തു സമാധാനമാണു'” നല്ലുന്നതു"” 3? 

ജേഗല് പിതാവായ ഈശ്വരനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കു 

: അതുപോലെ നിന്െറ അയത്ക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കുക. 

യേശു: “രിങ്ങഠം പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. ഈ നിയമ 
ങ്ങഠം അനുസരിച്ചു ജീവിച്ചുകൊഠംക. നിശ്ചയമായും നിങ്ങം 

ക്കു പരലോകത്തു സഖ്യം ലഭിക്കും. ? 

ആ നിയമജ്ഞന് യേശുവിനോടു വീണ്ടും തം 
“ഗുരോ! അയല്ക്കാരനെ ന്റ പറഞ്ഞതു” ആരെ 

ഉദ്ദേശിച്ചാണ്” 87 

ഈ ചോദ്യത്തിനു മ൨പടിയായി യേശുദേവന് ഒരു കഥ 

പറഞ്ഞു; 

ഒരിക്കല് ജ൨സലം നഗരത്തില്നിന്നു” ഒരാഠം ജറിക്കോ 
എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു പോയി. വഴിക്കുവച്ചു” കള്ളന്മാര് അവനെ 
പിടികൂടി. അവന്െറ കൈയില് ഉണ്ടായിരുന്ന സകല സാധ 

നങ്ങളും അവര് അപഹരിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ സാധുവിനെ 
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കഠിനമായി ഉപദ്രവിച്ചു. മരിക്കാറായ അയാളെ അവിടെ ത 

്ളിയിട്ടു കള്ളന്മാര് കടന്നുകളഞ്ഞു. കുറെക്കഴിഞ്ഞിട്ട ' ഒരു പു 

രോഹിതന് ആ വഴിയേ വന്നു. ദയനീയമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടു 

കിടന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടു ' പുരോഹിതന് ഒരു വാക്കു 
പോലും പറയാതെ കടന്നുപോയി. അല്ലസമയത്തിനുശേഷം 

ലവത്തുദേശക്കാരനായ ഒരുവന് ആ വഴിക്കുവന്നു. നിലവിളി 

ക്കുന്ന ആ സാധുവിനെ നോക്കിയിട്ടു ' നടന്നതേയുള്ള. പി 

നീട്ട് 

ധുവിന്െറ നീലവിളികേട്ട്' അയാഠം അടുത്തുചെന്നു. അയാള 

സമറിയക്കാരനായ ഒരാഠം അതിലെ വന്നു. ആസാ 

ടെ സ്ഥിതികണ്ടു' സമറിയക്കാരന്െറ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു. 

താന് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം വലിച്ചുകീറി അതുകൊണ്ടു” മുറിവു. 

കഠം കെട്ടി. പിന്നീടു” തന്െറ കുതിരയുടെ പുറത്തു” അയാളെ 

കയററി, താഞ്ങിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു” അദ്ദേഹം ഒരു സത്രത്തില് 

കൊണ്ടുചെന്നാക്കി. സത്രം വിചാരിപ്പുകാരനെറ സഹായ: 

ത്തോടുകൂടി ആ സാധുവിനു വേണ്ട ശുശ്രൂഷകഠം ചെയ്തു. അ, 

യാഠാക്കു സുഖമായ ഭക്ഷണവും വമ്പ്ൃങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനും. 

ഏ്പ്യാടുചെയ്ത്ു. അടുത്ത ദീവസം പ്രഭാദത്തീല് സമറിയക്കാ: 

൭൫൯ കള്ളന്മാരുപ്ദരവിച്ച ആ സാധുവിനോട യാത്രപറഞ്ഞു. അ. 

തിനുശേഷം സത്രംവിചാരിപ്പുകാരനെ വിളിച്ചു കുറെ പണം. 

ഏല്ലിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു; 

“എനിക്കു” ജറിക്കോയില് എത്തുവാന് തിടുക്കമുണ്ടു'. ഇവി 

ടെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സാധുവിനു വേണ്ടതെല്ലാം കൊടു. 

ക്കണം. ചെലവിയെപ്പററി നിങ്ങാം വിചാരിക്കേണ്ട. ഇതു 

കൊണ്ടു തികയാഞ്ഞാല് ഞാന് തിരിച്ചുവരുമ്പോഠം കൂടുതല്. 

പണം തന്നുകൊള്ളാം.?? 

കള്ളന്മാരുടെ ഉപദ്രവമേററ൨് ആ മനുഷ്യന് 

കിടന്ന വഴിയേ മൂന്നുപേര് കടന്നുപോയല്ലോ ! ഇവ 
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രില് ആരാണു: നല്ല അയല്ക്കാരനെപ്പ്യോലെ വത്തിച്ചതു” ? ? 

“പീഡിതനോടു കരുണ പ്രദര്ശിപ്പിച്ച സമറിയക്കാര൯ന് 

തന്നെയാണു” നല്പ അയല്ക്കാരന്." 

യേശു പറഞ്ഞു: “ആ സമറിയക്കാരനെപ്പയോലെ വത്തി 

ക്കുക. നിന്നെപ്പോലെ നിന്െറ അയല്ക്കാരനെയും സ്നേഹ 

ക്കുക. 

അഭ്യാസം 

1. €നീ അയല്ക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക. ”__ 

ഇതിലെ കത്താവു'”ം കമ്മം, ക്രീയ എന്നിവ പറയുക, 

ഉ. ഗനോങ്ങാം പറഞ്ഞതു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.? ഇതിലെ സര്൪൮) 

നാമങ്ങളുടെ പുരുഷവചനങ്ങാം പറയുക. 

3, ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലെ ക്രിയംപദങ്ങം പരിശോ 
ധീച്ചു” സകമ്മകമമം അകമ്മകരമാ എന്നു” പറയുക. 

4, കള്ളന്മാർ ഉപദ്രവിച്ച സാധുധിനെ സമറീിയക്കാരന് 

രക്ഷീച്ചരതെങ്ങനെ 3? 

6, നല്ല അയല്ക്കാരന്? എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കണം 3 



പാഠം 24 

ഒരു കിനാവു” 

ഗ്രീസ്സിലെ ആതന്സ്' എന്ന നഗരത്തില് പണ്ടു” 

ഇജ്ജസ് എന്നൊരു വൃദ്ധനുണ്മായിരുന്നു. തന്െറ താല്പരു 

വ്രകാരം ഡെമെടീയസ” എന്ന യുവാവിനെ വിവാഹം 

ചെയ്യാന്, മകഠം ഹെര്മിയ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നൊരു പരാതീയും 

കൊണ്ടു” അദ്ദേഹം ആതന്സിലെ നാടുവാഴിയായ തെസ്സ 

സിനെ സമീപിച്ചു. ഈ അനുസരണക്കേടിനന്െറ പേരില് 

അവളെ വേണമെങ്കില് വധിക്കാം. അതായിരുനു അവിടത്തെ 

നിയമം. 

ഫെര്മിയ ലൈസാണടര് എന്നൊരു യുവാവിനെയാണ് 

സ്നേഹിച്ചിരുന്നതു”. എന്നാല് പിതാവായ ഇജ്ജയ്സു” അതിനു 

വഴങ്ങിക്കൊടുത്തില്ലഃ ഡ്വെമെടിയസ്സ്റിനെ വിവാഹം ചെയ്യണ 

മെന്നു നിര്ബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. 

നാടുവാഴി തെസ്സ്യസ്സ് ഹെര്മിയയെ വിളിച്ചു വിചാര 

ണചെയ്തു. അവാകക്കു തക്കതായ സമാധാനവും പറയാനുണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഡെമെടിയസു” ഒരു കാലത്തു” അവളടെ കൂട്ടുകാരി 

യായ ഹെലീനയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം 

ആ സ്നേഹം നിലച്ചു. എന്നാല്, ഹെലീന ഇപ്പോഴും അദ്ദേ 

ഹത്തെത്തന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണു'. ഇതായിരുന്നു 

അവളുടെ സമാധാനം. നാടുവാഴി ധമ്മസങ്കടത്തിലായി. 

ഹെര്മിയാ പറഞ്ഞതില് ന്യ്യായം കണ്ടു. എന്നാല്, അന 

ത്തെ നിയമപ്രകാരം അവാം അച്ഛനെ അനുസരിക്കാതെ തര 

മീല്പ. അതല്ലെങ്കില് വധശിക്ഷയ്ക്കു വണങ്ങുകതന്നെ വേണം: 

എത്തു ചെയ്യും 3 ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കാനായി 

അദ്ദേഹം അവക്കു നാലു ദിവസത്തെ അവധിയനു വദിച്ചു. 
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ഹെര്മിയ .ഈ വിവരം ലൈസാണുറെ അറിയിച്ചു. 

അന്നു രാത്രിതന്നെ രണ്ടുപേരും ഒളിച്ചോടിപ്പ്പോകാ൯ തീരു 

മാനിച്ചു. കാട്ടില് ഒരിടത്തുവെച്ചു” തമ്മില് കാണാമെന്നാ 

യിരുന്ന നിശ്ചയം. 

. ഹെര്മിയ തന്െറ സുഹൃത്തായ ഹെലീനയോടുമാത്തമേ 

ഈ നിശ്ചയത്തെപ്പററര് പറഞ്ഞുള്ള. പക്ഷേ, അതാണു് 

ആപത്തുണ്ടാക്കിയതു”. ഹെലീന തല്ക്ഷണം വിവരം ഡെമെ 

ട്രിയസ്സ്റിനെ അറിയിച്ചു. അയാഠാം, ഇതു കേട്ടാല്, ഫഹഫെര്മി 

യായെ തേടി കാട്ടിലേക്കു പോകുമെന്നും, അപ്പ്യോഠം തനിക്കു 

ആ കാലടിപ്പാടുകഠം പിത്തു ടരാമെന്നും, അവാം ഉന്നം കണ്ടു. 

അങ്ങനെയെങ്കിലും ചരിതാത്ഥയാകാമെന്നായിരുന്നു ആ പാവ 

ത്തിനെറ പ്രത്യാശ. 

ലൈസാണ്ടവം ഹെര്മിയായും സങ്കേതം കുറിച്ചിരുന്ന 

കാടു” വനദേവതകളുടെ താവളമായിരുന്നു. ഓബൈറോണ് 

അവരുടെ രാജാവൃം ടൈററാനിയ രാജ്ഞിയും. ഇവര് 

തമ്മില് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു” കലഹിക്കുക പതിവാണ്”. 

“അന്നു രാത്രിയും അങ്ങനെ ഒരു കലഹമുണ്ടായി. രാജ്ഞിയെ 

ഇണക്കുവാന്വേണ്ടി *സ്നേഹനീരുള്ള ഒരു പുഷ്പം കൊണ്ടുവരാ 

നായി ഓബെറോണ് തന്െറ അനുചരനായ പക്ക് എന്ന 

കസ്ൃതിക്കാരനെ നിയോഗിച്ചു. 

ഓബെറോണ് സ്നേഹയീര്പ്പൂവും കാത്തു” വനത്തിലിരി 

ക്കുമ്പോഠം ഡെമെടിയസ്സ്സും പിന്നാലെ ഹെലീനയും പോകു 

ന്നതു കണ്ടു. ആ യുവാവു” അവളെ കഠിനമായി ശകാരിച്ചി 

രുന്നു. എന്നാല്, അവളാകട്ടെ, അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടു” 

പിന്നാലെതന്നെ നടക്കുകയാണു”. ഓബെറോണ് ഇതു കണ്ടു. 

അദ്ദേഹത്തിനു” അവളില് അനുകമ്പ തോന്നി. 

പക്ക് സ്നേഹനീര്പ്പുവുംകൊണ്ടു എത്തി. ഉടനെ 

ഓഖബെറോണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ; “ഈ പുഷ്ണങ്ങളില് കുറെ 

എണ്ണം നീ കൈവശം വെയ്ക്കുക. ഒരു ആതന്സുകാരനായ 
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ചെറപ്പുക്കാര൯ തന്െറ കാമിനിയെ കഠിനമായി ശകാരി 
ക്രന്നതു ഞാന് കണ്ടു. അവന് വല്ലേടത്തും കിടന്നുറങ്ങുന്നു 
ണ്മായിരിക്കും. നീ ചെന്നു” ഈ പൂവിന്െറ നീരു” അവന്െറ 
കണ്പോളകളില് ഒഴിക്കണം. കണ്ണൂ . തുറന്നു ' അവന് ആ 
യുവതിയെ കാണുമ്പോഠം, എല്ലാം. മറന്നു” അഗാധമായി സ്നേ 
ഹിച്ചുകൊള്ളം.?? പക്ക് ഈ കല്ലനയനുസരിച്ചു” ഉടനെ പൂവും 
കൊണ്ടു” പുറപ്പെട്ടു. 

ഇതിനിടയില്, ഹെര്മിയയും ലൈസാണ്ടവം കാട്ടില് 
വന്നുചേര്ന്നു. വഴിയാത്രകൊണ്ടുള്ള ക്ഷീണം നിമിത്തം രണ്ടു 
പേരും കിടന്നുറക്കമായി. പക്ക് ഇവിടെയാണു് വന്നെത്തി 

യതു”. ഓബെറോണ് പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ 

ഇവരില് ഇണങ്ങിക്കണ്ടു. ഇവരും ആതന്സുകാരാണല്ലോ ! 

അയാഠം ഒരു സ്നേഹനീര്പ്പൂവെടുത്തു കശക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ. നീരു 

ണ്ടാക്കി ലൈസാന്ടവടെ കണ് പോളകളിലൊഴിച്ചു ഓടി 

പ്പ്യോന്നു. 

ലൈസാണ്ടര് നല്ല ഉറക്കമാണു'. അപ്പ്യോഴേയ്ക്കും ഹെ 

ലീനയും അവിടെ വന്നെത്തി. ലൈസാണ്ടര് ഉറങ്ങിക്കിടക്കു 

ന്നതാണു” അവളൂടെ ദുഷ്ട്രിയില് ആഭദ്യംപെട്ടതു”. വല്ല ആപ 

ത്തും പിണഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്നായി സംശയം. അവഠറം 

ലൈസാണണ്റെ വിളിച്ചുണത്തി. ലൈസാണ്ടര് കണ്ണൂ തുറന്നു. 

അത്ളുതമെന്നു പറയട്ടെ, ആ യുവാവില് പെട്ടെന്നൊരു മാററം 

സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹെലീനയെ അയാഠം അന്ധമായി 

സ്നേഹിക്കുന്നു. മററാരെയും അയാഠക്കു സ്നറേഹിക്കാ൯ സാ 

ദ്ധ്ൃമല്ലെന്ന നിലയായി. അവാക്കാകട്ടെ, ഈ ഭ്രാന്തു കണ്ടു 

കലി കയറി. അവാം മൃുടനെ അവിടം വിട്ടു. വൈസാണ്ടെവം, 

പ്രേമഭാത്തു പിടിപെട്ടു, അവളുടെ പിന്നാലെത്തന്നെ കൂടി. 

പക്ക്" മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോഠം ഓബെറോണ് വിവര 

ഞ്ങളെപ്പാം ചോദിച്ചു. ആം മാറിപ്പോയ കഥ അപ്പ്പോഴെ 

മനസ്സ്റിലായുള്ള. ഉടനെ ഓബെറോണ് ഡെമെടിയസ്സിനെ 
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തേടിച്ചെന്നു. അയാഠം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്നറേഹനിപ്പു 

പിഴിഞ്ഞു” അയാളുടെ കണ്ണിലും ഒഴിച്ചു. 

ഡെമെട്രിയസ', കണ്ണൂ തുറന്നപ്പ്യോഠം, ആദ്യം കണ്ടതു” 

ഹെലീനയെയാണു്.. ലൈഗാണ്ടറെപ്പ്യോലെ അയാളും സ്നേ 

ഹഭ്രാത്തു പിടിപെട്ട” അവളോട സംസാരിക്കാന് തുടങ്ങി. 

അപ്പ്യോഴേയ്ക്കും ലൈസാണ്ടവം, പിന്നാലെ ഹെര്മിയായും 

വന്നെത്തി. രണ്ടു യുവാക്കളം ഹെലീനയെയാണു പിടികൂടി 

യിരിക്കുന്നതു”. ഹെര്മിയാ ഒററപ്പെട്ട . ഹെലീന വല്ലാതെ 

അമ്പരന്നു പോയി. എല്ലാവരുംകൂടി തന്നെ കളിയാക്കുകയാ 

ണെന്നേ അവാം കരുതിയുള്ള. ഹഫെര്മിയായും അങ്ങനെതന്നെ 

വിശ്വസിച്ച. യൃവതികഠം തമ്മില് വാഗ്വാദമായി. യുവാ 

ക്കന്മാരാകട്ടെ, ഒരു ദ്വന്ദ്വയുഭ്ധത്തിനും വട്ടംകൂട്ടി. അതിനുതക്ക 

ഒരു സ്ഥലം തേടി പോയിരിക്കയാണവര്. 

ഓബെറോണ് ഇതെല്ലാം മറഞ്ഞിരുന്നു കാണുകയായി 

രുന്നും കലഹം അവസാനിപ്പപിക്കണമെന്നു കരുതി അദ്ദേഹം 

ആ രാത്രി അന്ധകാരപൃരിതമാക്കി. യുവാക്കന്മാക്കു പരസ്സുരം 

കാണാന് പററാതായി. രണ്ടുപേരും ഉറക്കമായി. ഉടനെ 

പ്പക്കിനെ വിളിച്ചു” ൫ലെസാണ്ടവടെ കണ്ണില് സ്നേഹപ്പൂനീരൊ 

രിക്കാന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഹെര്മിയായെത്തന്നെ സ്നേഹീ 

കഠാനുള്ള ചികിത്സയായിരുന്നു അതു”. പക്ക് പൂവും കൊണ്ടു” 

പുറപ്പെട്ട. 

തന്നോടട കലഹിച്ച രാജ്ഞിയെ കളീയാക്കാനായിരുന്നു 

ഒബെറോണിനന്െറ അടുത്ത ശ്രമം. അദ്ദേഹം ടൈററാനിയഡയു 

ടെ കണ്ണിലും പുനീരൊഴിച്ചു. വഴിതെററിവന്ന ഒരു വീഡ് ഡ്ധി 

ച്ചെവക്കന് അവിടെ ഒരിടത്തു കിടന്നു ' ഉറഞ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 

ഒരു കഴുതത്തലയെടുത്തു” അവന്െറ കഴുത്തില് ചേത്തൊട്ടിച്ചു 

അങ്ങനെ അവനെ ഒരു കഴുതമനുഷ്യനാക്കി മാററി. 
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ടൈററാനീയ കണ്ണൂ തുറന്നപ്പ്യോഠം കണ്ടതു” കഴുതച്ചെവക്ക 

നെയാണ്”. അവാം ചെവക്കനോട പറയാന് തുടങ്ങി; “:സുന്ദ 

രനായ നാഥ! വരൂ; എനെറ അടുത്തിരിക്കു. ഞാന് ആ 

മുഖം കണ്ടു” ആനന്ദിക്കട്ടെ.?? കഴുതച്ചെവക്കനു” ഇതിന്െറ പൊ 

രുളൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവന് ഉറക്കം തൂടങ്ങി. രാജ്ഞി 

യാകട്ടെ, അവനെ എടുത്തു” തന്െറ മടിയിലും കിടത്തി. 

ഓബെറോണ് ഇതു കണ്ടുകൊണ്ടാണു” വന്നതു”. രാജ്ഞീ 

യെ കണക്കിനു ശകാരിക്കാന് കാരണം കിട്ടിയല്ലോ ! കുറെ 

കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഴേ രാ ജ്ഞിക്കു" അമളി പററിയതു ബോഭദ്ധ്യപ്പെ 

ടുള്ള. അതോട്ടകൂടി അവരുടെ കലഹവും അവസാനിച്ചു. 

കഴുതച്ചെവക്കനെ ഓബെറോണ് പൂവ്ൃസ്ഥിതിയിലാക്കുകയും. 

പ 
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ഇതിനിടയില് പക്ക്” തന്െറ ജോലി യഥാവിധി നീറ 

വേററി. ലൈസാണ്ടര്, ഹെര്മിയാ, ഡെമെട്രിയസ്', ഹെലീന 

എന്നിവരെല്ലാം കാട്ടില് ഒരിടത്തു” കീടന്നുറങ്ങുകയാണു'. 

ലൈസാണ്ടവടെ കണ്ണില്; വീണ്ടും സ്നേഹപ്പനീര പകന്ന. 

ആദ്യം ഫെര്മിയയാണു' ഉണന്നതു'. അവാം ലൈസാണ്ടവടെ 

അടുത്തുചെന്നു” ഇരിപ്പായി. താമസംവിനാ, അയാഠം കണ്ണൂ 

തുറന്നു. പൂനീരു' അതിനെറ ജോലി നിവ്ൃവഹിച്ചു. യഥാപുൂവ്വം 

അയാഠം ഫഹെര്മിയായെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കാ൯ തുടങ്ങി. 

അപ്പ്യോഴയ്ക്കും ഡെമെടിയസ്സും ഹെലീനയും ഉണന്റ. 

പൂനീരിന്െറ ശക്തികൊണ്ടു” അവരും പരസ്സുരം സ്നേഹിക്കാന് 
തുടങ്ങി. ഡെമെട്ിയസ്സ്ിനു' ഹ്ലെര്മിയയെ വിവാഹം ടി 

ണമെന്ന നിര്ബ്ബന്ധവം നിലച്ചു. അപ്പ്യോഴയ്ക്കും ഇജ്ജ് 

തന്െറ മകളെത്തേടി വനത്തിലെത്തി. ഡെമെട്രിയസ്' തന്െറ 

മകളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു വൃദ്ധന് കണ്ടതു”. 

വൃദ്ധനന്െറ ദുവ്വാശി അതോടെ അവസാനിച്ച. അങ്ങനെ, 
വിവാഹത്തിനെറപേരില് നടക്കാമായിരുന്ന വധശിക്ഷ കൂടാ 

തെകഴിഞ്ഞ.. ലൈസാണ്ടര് ഹെര്മിയയേയും ഡെമെട്രിയസ് 

ഹെലീനയേയും വിവാഹംചെയ്തു. ആ രാത്രി നടന്നതെല്ലാം 

ഒരു ലെ പര്യവസാനിച്ചു. 

അഭ്യാസം 

1. വാകൃത്തില് ഉപയോഗശിക്കുക; 

ധമ്മസങ്കടത്തിലാവുക;, അമളിപഠവക;, യഥാധിധിം 
യഥാപൂവ്വഠ. 

2, ഈ പാഠത്തില്നിന്നു” ആധ സകമ്മകുക്രിയകാം തിരഞ്ഞെട്ട 

ക്കുക. 

9, ഫൈര്മിയ?? എന്ന പദത്തിന്െറ എല്ലാ വിഭക്തി രൂപ 

ങ്ങളും പറയുക. 

4. ഈ പ്രേമകഥയില് ഓബെ3റാണ് വഹച് പങ്കു” വ്യക്ത 
മാക്കുക. 



പാഠം മഠ 

മാടപ്പപിറാവു” 

യശശ്ശരീരനായ പപള്ളത്തുരാമന് സുന്ദരമായ അനേകം ഭാവ 
ഗീതങ്ങളുടെ കത്താവാണു'. കുട്ടികഠംക്കവേണ്ടി ലളിതകോമളത്ങ 
ായ പല കവിതകളും അദ്ദേഹം എഴു യിയീട്ടണ്ടു". അവയിലൊന്നാ 
ണണ്൦” താ൭൦ കൊടുത്തിട്ടള്ളയ്യ".] 

തത്തിക്കളിച്ചും, വരിനെല്ല മെല്ലേ. 

കൊത്തിക്കൊറിച്ചം, ചിറകിട്ടടിച്ചും 

പാടത്തു കണ്ണൂം കരളം കവന്ന 

മാടപ്പ്പിറാവേ, വരികെന്െറ ചാരേ. 
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വിശുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ചീത്തചിന്ത 

വിളഞ്ഞിടാതുള്ളൊരു നി൯മനസ്സ്സും 

നുനൂത്ത പൂമ്പട്ടതൊഴും വപുസ്സും 

കൊതിക്കുമേ കൊച്ചുകീടാങ്ങഠം ഞങ്ങാഠം. 

അഴുത്ത മാവില് ചെറ കൂടുകെട്ടി 

ക്കുടുംബ സാഖ്യത്തൊടു പാരപ്പുതില്ലേ $ 

കീടാങ്ങളില്ലേ $ ചെവപാഠശാല 

ചെടിപ്പുടരപ്പോ ? ഗുരുവാരു ചൊല്ക $ 

[പള്ളത്തു രാമന്മ 

അഭ്യാസം 

കണ്ണും കരളും കുവരുഖാന് എന്താണു് മാടപ്പിഠാവു” ലെയ്യുകൊ. 
ണ്ടിരുന്നതു” 2 

കൊച്ചുകിടാങ്ങാം എന്തിനാണു” കൊതിക്കുന്നതു? 
മാടപ്പിഠാവിനോടു്* കുട്ടി എന്തെല്ലംമംണു* ചോദിച്ചുതു൦ ? 
പര്യായം പറയുക:__ പിറാവു”, ശരീരം, കുട്ടി, ഗുരുനാഥന്. 
പിരിച്വെഴുതുക: _ ചിറകിട്ടടി ച്ചും, പാര്പ്പതില്ലേ, കിടാങ്ങളിരല്ല. 

പ ചി 

ഗ൧൭. ടേ ചി 

പാഠം 20 

ഹിജറ 

കലിവര്ഷം, ക്രീസ്തുവരഷം, ശകവര്ഷം, കൊല്ലവര്ഷം. 
ആദിയായി പലതരത്തിലും കൊല്ലം കണക്കാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ! 
കേരളത്തില് കൊല്ലവര്ഷവും ക്രിസ്തരവര്൪ഷവുമാണു”. നമുക്കു. 
പരിചയം. എന്നാല്, ഇസ്സ്റാംമതക്കാര് “ഹിജ്റ് എന്ന 
പേരിലാണു കൊല്ലം കണക്കാക്കുന്നതു”. ആ മതത്തിന്െറ. 
പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ” നബി മക്കയില്നിന്നു മദീസയീ 
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ലേക്കു ഒളിച്ചോടിപ്പോയതിനെയാണു് ഹിജ്റ കുറിക്കുന്നതു”. 

മില് വള൭ 

ത ിം ക യ 

അറേബിയയില് മക്ക എന്നൊരു പുണ്യ സ്ഥലമുണ്ടു. 

പവ്ൃത നിരകളാല് ചുററപ്പെട്ട വിശാലമായ ഒരു താഴ”വര 

യാണതു '. ഇവിടെവെച്ചു കൊല്ലന്തോറം ആചരിച്ചുവരുന്ന 

“ഹജ്ജ്? ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ത്ലീങ്ങളേയും ആകര്ഷിക്കു 

ന്നു. ഹജ്ജിനു പോയാല് “ഹാജി” എന്ന അഭിധാനവും 

സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്. മക്ക, പുരാതനകാലം മുതല്ക്കേ, 

പ്രസിദ്ധീയാര്ജ്ജിച്ച സ്ഥലമാണു. പണ്ടു” കാബാ എന്നൊരു 

പുണ്യ ക്ഷേത്രം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു സെമിററിക് മത 

പ്രവാചകന്മാരുടെ കുലപതിയായി കരുതപ്പെടുന്ന ഇബ്രാഹിം 

നബിയും പുത്രനായ ഇസ്യിലുംകൂടി ഈ ക്ഷേത്രം പുനരുഭ്ധരി 

ച; അവിടം ഒരു തീത്ഥയാത്രാ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 

ചെയ്തു. കാലക്രമത്തില് മതത്തിനേറയും സംസ്ലാരത്തിനേറയും 

ഉറവിടമെന്ന പടഖിയിലേക്കുയര്ന്നു മക്ക. 

നല്പ മട്ടില് ആചരിച്ചു പോന്ന മതാനുഷ്ണാനങ്ങഠം 

പലതും, കാലം മുന്നോട്ടു ചെന്നതോട്ടകൂടി കേവലം ചടങ്ങുക 

ളായിത്തീന്ര. പ്രകൃതിശക്തികളേയും അസാധാരണ വൃക്തി 

കളേയ്യം അവിടെ ആരാധിക്കാന് തുടങ്ങി. കാബയിലും പരി 

സരങ്ങളിലും വിഗ്രഹങ്ങാം നിറഞ്ഞു. അവയുടെ പ്രീതിക്കാ 

യി നേര്ച്ച, നരബലി, നഗ്നമായ നൃത്തം തുടങ്ങിയ ചില 

ആചാരങ്ങഠം അവിടെ അനുഷ്ണിക്കാ൯ തുടങ്ങി. മദ്യപാനം, 

ചൂതുകളി, കൊള്ള, കൊല തുടങ്ങിയ നീചകൃത്യങ്ങാം വര്ദ്ധി 

ച്ചുവന്നു. അറേബിയയില് ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ഇല്ലാ 

തായി. 

അറേബിയയിലെ ജിവിതം ഇങ്ങനെ അധഃപ 

തിച്ച കാലത്താണ് ഖൃറൈശിവംശത്തില് മുഹമ്മദു 

നബി പിറന്നതു”. ഏകദൈവത്തില് പവിശ്വസിക്കണ 
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മെന്നും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാഗ്ഗം കൈവെടിയരുതെന്നും 

അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഉട ബോധിപ്പിച്ചു. കുടുംബസ്സേഹം 

പുലത്തുക, അവശരേയും അനാഥരേയും സഹായിക്കുക, ഈശ്വ 

രനെമാത്രം പ്രാത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്നി 

ങ്ങനെ പല ഉപദേശങ്ങളും നബി അരുളിച്ചെയ്തു. 

നബിയുടെ ഉപദേശങ്ങഠം ചിന്തകരും പുരോഗമനേശ്ച്യ 

ക്കളുമായ അനേകം ആളുകളെ ആകഷിച്ചു. അന്ധവിശ്വാസ 

ങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ട. പൃജ്യരെന്നു 

സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതര് ഇതു കണ്ടു ക്ഷോഭിച്ച. 

പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും 

ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതു” അവക്കു സമ്മതമായില്ല. അവര് 

നബിയെ വശത്താക്കാ൯ നോക്കി. അദ്ദേഹത്തെ അറേബിയ 

യിലെ രാജാവാക്കാമെന്നും ഏററവും സുന്ദരിമാരായ തരുണി 
കളെ അദ്ദേഹത്തിനു വിവാഹംചെയ്ത്കുകൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു, 

വത്രേ. “സൃര്യചന്ദ്രനമ്മാരെ എന്െറ ഇരുകരങ്ങളിലും വെച്ച 

തന്നാല്പ്പ്ോോലും ഈ സഴദുദ്യമത്തില്നിന്നു ഞാന് പിന്മാ൨ക 

യില്ല"? എന്നാണു” നബി മവപടി പറഞ്ഞതു”. അങ്ങനെ, 

വ്രലോഭനങ്ങാം കൊണ്ടു കീഴടക്കാന് സാഭ്ധ്യമല്ലെന്നു കണ്ട 
പ്പോഠം, അവര് മര്ദ്ദനത്തിന്െറ മാഗ്ഗും സ്വീകരിച്ചു. കൂകിവി 
ളിക്കുക, കല്ലം കപ്പയും വാരി എറിയുക, തുടങ്ങിയ ഹീനകൃത്യ 
ങ്ങളിലായി വാസന. നബിയോ അനുയായികളോ ഇതുകൊ 

ണ്ടിളകിയില്ല. സമുദായത്തില് മാന്യസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചി 
രുന്ന അനേകംപേര് മൂഗീയമര്ദ്ദനങ്ങഠംക്കിരയായി. ചിലര് 
രക്തസാക്ഷികളായി. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പലരും, നബിയുടെ 
നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ചു”, ചെങ്കടലിനപ്പുറത്തുള്ള അബിസീനിയ 
ഷയില് അഭയം പ്രാപിച്ചു. 

നിരഭാഗയ്വശാല്, അവിടേയും അവക്ട സ്വൈരം 
ലഭിച്ചില്ല. ശത്രുക്കഠം നബിയേയും അനുയായികളേയും ഒററ 
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പ്പെടുത്തി. നബിയുമായി ബന്ധം പുലത്തുന്നതും ക്രയവിക്ര. 

യങ്ങഠം നടത്തുന്നതും അവര് നിരോധിച്ചു. മക്കയില്നിന്നു 
മൂന്നു നാഴിക അകലേയുള്ള ഒരു താഴ്വരയില് നബിയും കൂട്ട 

കാരും ഒററപ്പെട്ട ജീവിച്ചു. ചുറവം കാവല്ക്കാരായിരുന്നു. 
ഭക്ഷണം കിട്ടാ൯പോലും വിഷമം നേരിട്ടു. എന്നാല്, റബ്ബര് 
പത്തു” ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഠം കൂടുതല് ഉയരുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ 3 
നബിയോടുള്ള മര്ദ്ദനത്തിന്െറ ഫലവും ഇതുപോലെതന്നെയാ: 

യിരുന്നു. ദൈനംദിനം അനുയായികാഠം വര്ദ്ധിക്കുകയത്രേ 

ചെയ്തതു. 

മര്ദ്ദനങ്ങഠം കൊണ്ടു പി൯തിരിപ്പിക്കാ൯ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു 

കണ്ടപ്പ്യോഠം ശത്രൃക്കഠം മുഹമ്മദു നബിയെ നിഗ്രഹിക്കാന് വട്ടം 

കൂട്ടി. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനെറ ഭവനത്തിനു ചുറ൨റ.ം. 

ഏഎതിരാളികഠം അണിനിരന്നു. എന്നാല്, അവരുടെ മുമ്പില് 

ക്കൂടി ആശ്ചയ്യുകരമാംവിധം അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട. പ്രഥമശി 

ഷ്യനായ അബൂബരക്കറോടുകൂടി നബി മദീന എന്ന സ്ഥല 

ത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. 

വഴിക്കുവെച്ചു” ഇരുവരും ശത്രുക്കളുടെ ദുഷ്ടരിയില്പ്പെട്ടു. 

“യാം ഇരുവരും പിടിക്കപ്പെട്ട." എന്നു” അബൂബരക്കര നിലവീ 

ളിച്ചു. നബി ഇങ്ങനെയാണു് മവപടി പറഞ്ഞതു”; “നാം 

രണ്ടു പേര് മാത്രമല്ല, ദൈവവും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടു”. നീ സങ്ക. 

ടപ്പെടേണ്ട.?? തുടന്നു മൂന്നു ദിവസത്തോളം ഒരു ഗുഹയിലാണു” 

അവര് കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു ". ഒരാഴ്ച, കൊണ്ടേ മദീനയുടെ അതി 

ത്തിയില് അവക്കെത്താന് കഴിഞ്ഞുള്ള. അസഹ്യമായ യാതന 

കഥം നിറഞ്ഞ ഈ പലായനം മറക്കവയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണു 

ല്ലോ ! സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാന് വേണ്ടിയുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമായി 

രുന്നു അതു”. ഒരു പുതിയ യൃഗത്തിന്െറ പിറവി കുറിക്കാ൯ 

ആ സംഭവം ആധാരമാക്കിയതു അന്പത്ഥമായിട്ടുണ്ടു'. 
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അഭ്യാസം 

1. . നാമവിശേഷണം, ക്രിയാവിശേഷണം, ഭേദകവിശേഷണം 

എന്നിവയ്ക്യ്” ഈ പാഠത്തില്നിന്നു” ഈരണ്ട്” ഉദാഹരണ 

ങ്ങാം കണ്ടപിടിക്കുക. 

2. “ജോ പലായനം മറക്കയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണല്ലേോ. 
ആഖ്യയുഠം, ആഖ്യയാതവും വറയുക. 

8. സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാന് വേണ്ടി മുഹമ്മദുനബി അനുഭവിച്ച 
ര യാതനകറം വിവരിക്കുക. 

വാഠം 27 

മഹാകവി കുമാരനാശാന് 

മലയാള കവിതയില് ഒരു ആുതനമാഗ്ഗം വെട്ടിത്തെളി 

യിച്ച മഹാകവിയാണ് കുമാരനാശാന്. എന്നാല്, പഴയ 
കവിതയുടെ സാരറംശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ഉ.പേക്ഷിപ്ചിട്ടീല്ല. 
കാലഗതിക്കുനുസരിച്ച് മചിതമെന്മ തോന്നിയ മട്ടില്ം പ്രഴ 
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യതും പുതിയതും കൂട്ടിച്ചേത്തു” കവിതാവനിതയെ മോടിപിടി 

പ്്രീക്കയാണു' ആശാ ചെയ്തതു”. 

പഴയതിനെ പുതിയതുകൊണ്ടു പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയ ഈ 

മഹാകവിയുടെ ജനനം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമുദായികജീവിതം, 

സാഹിത്യപ്രവത്തനം മുതലായവയെപ്പററി അന്വേഷിക്കാം. 

ചിറയിന്കീഴു താലൂക്കില് കായിക്കര എന്ന സ്ഥലത്തു” കൊല്ല 

വര്ഷം 1048-ല് ഒരു ബാലന് ജനിച്ചു. കുട്ടിക്ക്' യഥാസ 

മയം കുമാരു എന്നു പേരിട്ടു മാതാപിതാക്കന്മാർ. ഈകുമാരു 

വാണു” അനന്തരകാലത്തു' കൈരളിയുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി 

ത്തീന്ന കുമാരനാശാന്. 

കായിക്കരദേശം ഒരു കാലത്തു” ബുദ്ധമതം പ്രചരിച്ചി 

രുന്ന സ്ഥലമാണു ; കച്ചവടത്തിലും വ്യവസായത്തിലും നല്ല 

പാരമ്പരുൃം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന. കുമാരുവിന്െറ പിതാവു 

നാരായണന് പെരുങ്കടി സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും 

തത്പരനായിരുന്നു ; അമ്മ കാളിയമ്മയാകള്ടെ, നല്ല ഈശ്വ 

രഭക്തയും. ഒരു കുട്ടിക്കു നന്നായി വരാന് പററിയ എല്ലാ 

പരിത ഃസ്ഥിതികളും ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ! 

ഏഴു വയസ്സ്ായപ്പ്യോഠം കുമാരു ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തില് 

വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി. തുണ്ടത്തില് പെരുമാഠം ആശാനായി 

രുന്നു ഗുരു. ഗ്രരുവിന്െറ തല്പകൊള്ളാ൯ കുമാരു കാരണമുണ്ടാ 

ക്കാറില്പ. എന്നാല്, ഒരവസരത്തില് അടുത്തിരുന്ന കുട്ടിയെ 

വടികൊണ്ടോങ്ങിയതു” കുമാരുവിന്െറ മേല് കൊണ്ടു. അല്ല 

നേരത്തേക്കു” ബോധക്കേടുണ്ടായിട്ടപോലും, ഈ കാര്യം കുട്ടി 

വീട്ടില് പറഞ്ഞില്ല. 

. ബാലൃസഹജമായ ചില വിക്ടതികഠം നമ്മുടെ കഥാനാ 

യകനുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കല് കടലോരത്തു വീണുകിടന്നി 

രുന്ന ഒരു തെങ്ങിന്മേല് ചെന്നു കയറി. മററ. കുട്ടികഠം തെങ്ങു 

കുലുക്കി ; കുമാരു താഴെ വീണു. ചൂണ്ടയിട്ടു മത്സ്യം പിടിക്കു 
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ലായിരുന്നു. മറെറാരുവിനോദം. ഒരു ദിവസം വലിയൊരു 

മത്സ്യം ചൂണ്ട വിഴുങ്ങി. കുമാരു നീന്തിച്ചെന്നു' അക്രമിയെ 

തൊണ്ടി സഹിതം പിടിച്ചു. കായലിലും കടലിലും വളരെ ദ്ദൂരം 

നീന്താന് ഈ ബാലനു” യാതൊരു കൂസലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

_ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം വിട്ടു" ഒരു ഗവണ്ടെന്൨ വിദ്യാലയ 

ത്തില് ചേന കുമാരു. ഈശ്വരഭക്തിയിലും കവിതയ്യെഴു 

ത്തിലും അന്നുതന്നെ കഥാപുരുഷനു' വലിയ താല്പര്യ 

കണ്ടിരുന്നു. 

പതിന്നാലാം വയസ്സില് നാലാംക്ലാസ്സ് ജയിച്ച കുമാരു 

കുറെ നാഠം ആ പള്ളികൂടുടത്തില്ത്തന്നെ അദ്ധ്യാപകനായി 

ജോലിനോക്കി. അങ്ങനെ, കുമാരു ഒരു ആശാനായി. ഏ 

ന്നാല്, വയസ്സു തികഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാല്, ആശാനു 

ആഭ്ധ്യാപകപ്പത്തി തുടരാന് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടു ' ഒരു 

വ്യാപാരശാലയില് കണക്കെഴുത്തുജോലി നോക്കേണ്ടതായി 

ട്ടാണ് വന്നതു”. 

“ഇതിനിടയില് കുമാരനാശാന് ചില കവിതകളെല്ലാം 

എഴുതി. ഒരു ഒഠണവണ്ണുന'" എന്ന കൃതിയാണു' ആദ്യം 
അച്ചടിച്ചതു'. എന്നാല്, കണക്കെഴുത്തും കവിതാരചനയുമാ 
യി കാലം. കഴിക്കാന് ആശാനു ഇഷ്ടൂമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 
കുറെ സംസ് കൃതം പഠിക്കണമെന്നു” സ്ഥായിയായ ആഗ്രഹം 
മനസ്സ്സില് കടന്നുകൂടിയിരുന്നു. ആയിടയില് നെടുങ്ങണ്ടയില് 
സ്ഥാപിച്ച സംസ് കൃത പാഠശാലയില് ആശാനും ഒരു അന്തേ 
വാസിയായിച്ചേന്നു. ഒരു വഷംകൊണ്ടു” മാഘം, നൈഷധം 
തുടങ്ങിയ മഹാകാവ്യങ്ങളും, കുവലയാനന്ദം എന്ന അലങ്കാര 
ഗ്രന്ഥവും, ശാകുന്തളം നാടകവും ആദ്ദേഹം പഠിച്ച. അന്നു 
ദുതകവിതയിലായിരുന്നു ആശാനു” കരതുകം, മണീകൂടുറില് 
മുപ്പതും നാല്പതും ഭ്ല്രോകങ്ങളെഴുതാറണ്ടായിരുന്നുവത്രേ ! 

സംസ് കൃതപാഠശാലയില് പഠിക്കുന്ന കാലത്തു", ഒരു 
ദീവസം ശാകുന്തളത്തിലെ ഒരു ശേറകത്തിന്െറ അത്ഥത്തെ 
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സംബന്ധിച്ച ഗ്രരുവും ശിഷ്യനും തമ്മില് അഭിപ്പായവൃത്്യാ 

സമുണ്ടായി. ഒടുവില് കുമാരനാശാന്െറ വ്യാഖ്യാനമാണ് 

ശരിയെന്നു” ഗുരു സമ്മതിച്ചു. ഇതിനുശേഷം, ഗുരുവിന്െറ 

ഉപദേശമനുസരിച്ചുതന്നെ കഥാപുരുഷന് ആ പാഠശാല 

യീലെ അദ്ധ്യയനം അവസാനിപ്പിച്ചു. 

ഇനിയെത്ത വേണമെന്നായി ആശാന്െറ വിചാരം, 

ഭാഗ്യവശാല്, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു ദിവസം ആശാനെ 

കാണാനിടയായി. ഈഴവരേയും അവശതയനുഭവിച്ചിരുന്ന 

ഇതരജാതിക്കാരേയും ആഭ്ധ്യാത്മികമായി ഉണത്താന് ഉത്സാഹി 

ച്ച വന്നിരുന്ന ഗുരുദേവന” കുമാരനാശാനെ, കണ്ടമാത്രയില് 

ത്തന്നെ, ഇദ്യപ്പെട്ട. തന്െറ ശിഷ്യനായി ആശാനെ 

അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഗുരുദേവന്െറ ശിഷ്യത്വം ആശാനെ ഒരു വേദാന്ത 

ചിന്തകനാക്കി മാററി. മാത്രമല്ലാ, അദ്ദേഹം മുഖേന ബാം 

ഗ് മൂരില് മന്നതവിദ്യഭ്യാസം നടത്തുവാനും കുമാരനാശാനു' 
അവസരം കീട്ടി. എന്നാല്, നിര്ഭാഗ്യവശാല് ബാംഗ് മ 

രില് ഒരു പ്പേഗ ബാധയുണ്ടായതിനെത്തുടന്നു', പരീക്ഷയ്ക്കു 

ചേരാതെ, മടങ്ങിപ്പ്യോരേണ്ടതായിട്ടാണു വന്നതു '. 

പിന്നെ ആറ മാസത്തോളം കുമാരനാശാന് മദിരാശി 

യീല് താമസിച്ചു. അവിടെവെച്ചു” ചിലഗുണകാംക്ഷീകളുടെ 

സഹായം ലഭിച്ചതിനാല്, ആശാനു” കല്ക്കത്തയിലെ സം 

സ്കൃതവിദ്യാലയത്തില്ചേന്നു” പഠിക്കാന് സാധിച്ചു. ദീവ 

സം ഇരുപതു മണിക്കൂര് വീതം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാല 

മാണിതു”. 

10175_തല് കുമാരനാശാന് കല്ക്കത്തയില്നിന്നു മടങ്ങി. 

ഇനി കമ്മരംഗത്തേക്കു കടക്കാന് വിരോധമില്ലെന്ന നിലവന്നു. 

അതു” ഏതുവിധം വേണമെന്നു” ഒട്ടം ആലോചിക്കാനുന്ടായി 

രുന്നില്ല, വിശാലമായ ഒരു പ്രവത്തനരംഗം തനെറ ഉത്തമ 
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ഗുരുവായ ശ്രീനാരായണന് തുറന്നിട്ടിട്ടണ്ടു'. അവിടെ സമുദാ 

യോദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവത്തീക്കാം. സാഹി 
തൃസേവനം അതോടൊപ്പം സാധിക്കാവുന്നതുമാണല്ലോ $? 

അങ്ങനെ, കഥാപുരുഷനെറ പ്രവത്തനരംഗം സമുദായോദ്ധാര 

ണം, സാഹിത്യസേവനം എന്നീ രണ്ടു കൈവഴികളായി 

മുന്നോട്ട നീങ്ങി. 

സമുദായോന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ആശാനെഴുതിയ ചണ്ഡാ 

ലഭിക്ഷയകി, ദുരവസ്ഥ എന്നീ ഖണ്ഡകാവ്ൃങ്ങഠം അവശസമു 

ദായങ്ങളെ ഉണത്താന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു. 

ഗുരുദേവന സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ധമ്മപരിപാലനയോഗ 
(എസു”. എന്. ഡി. പി.) ത്തീന്െറ കാര്യദര്ശിയായും അഭ്ധ്യ 
ക്ഷനായേം ആശാന് ചെയ്ത സേവനം ഒരിക്കലും മറക്കത്തക്ക 
തല്ല. തിരുവിതാംകൂര് ഗവണ്ടെന്വ” അദ്ദേഹത്തെ പ്രജാസഭ 
യിലെ അംഗമായി നിയമിച്ചതു” ഈ സേവനത്തെ അഭിനന്ദി 
ച്ചീട്ടുള്ളതിനു” തെളിവാണു”. ) 

“മാങ്ങ കഴിഞ്ഞാല് മാവിന്െറ ചുവട്ടില് കാര്യമില്ല” 
എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ടു'. സമുദായസേവകന്മാരുടെ നിച്ച 
ഇത്തരത്തിലാകുക സാധാരണയാണ്”. സാമുദായിക പ്രശ്ശ 
ങ്ങാം തീരുന്നതോടുകൂടി പ്രവത്തകന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള സ്കരണയും 
കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. എന്നാല്, ആശാനു” അനശ്വരനായിത്തീ 
രാന് പററിയ രംഗം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കവിതകഠം സമ്പാദിച്ചു 
കൊടുത്തു. “വീണപൃവു്" എന്ന ലഫുകാവ്യമാണു” സഹൃദയ 
ലോകത്തെ പെള്ടെന്നു' ആശാനിലേയ്ക്കുാകര്ഷിച്ചതു”. പീന്നീ 
പി പ്രസിഭ്ധപ്പെടുത്തിയ നളിനി, ലീചം, കരുണ മുതലായ 
ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങഠം കവിതാരംഗത്തിലേക്കു” പുതിയൊരു കാല് 
വെപ്പ്യായിരുന്നു. മിക്കവാ൨ം രാമായണവും മഹാഭാരതവും 
മാത്രം അവലംബിച്ച കവിതയെഴുതുന്ന പതിവില് നിന്നുളള 
ഒരു വൃതിയാനമാണു' ഇവിടെ നാം വീക്ഷിക്കുന്നതു?. പുതിയ 
കഥകളും, കഥാപാത്രങ്ങളും, പ്രതിപാദനരീതിയും ഒത്തിണങ്ങി 
യപ്പ്യോഠം ഈ കൃതികഠം കൈരളിക്കു” അഴകു വദ്ധിപ്പിച്ചു. 
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കവിതയില്ത്തന്നെ മറെറാരു കാല്വെപ്പ്ാണു” ചണ്ഡാല 

ഭിക്ഷ, കി, ദുരവസ്ഥ മുതലായ ഖഞണ്ഡകാവ്യങ്ങഠംകൊണ്ടു' 

സാധിച്ചതു". ജാതിയുടെ പേരില് മനുഷ്യനെ തരംതോക്സി 

നിവത്തുന്നതിലുള്ള അനീതിയെ അദ്ദേഹം ഈ കവിതകഠംവഴി 

യായി ആക്ഷേപിച്ചു. 

ഇങ്ങനെ, പുതീയ കഥകഠം, പുതിയ കഥാപാത്ൃരങ്ങം, 

പുതുമയുള്ള പ്രതിപാദനരീതി, ജാതിയോടുള്ള വെല്ലവിളീ മുത 

ലായി പലതും ആശാനന്െറ കവിതയില് നാം കാണുന്നു. മനു 

ഷ്സ്ത്റേഹമാണു' ആ കവിതയില് കാതലായിട്ടുള്ള സന്ദേശം. 

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു” പഴമയെ അദ്ദേഹം പഴിച്ചുവെന്നു” 

ആരും തെററിദ്ധരിക്കരുതു”. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത, ബാല 

രാമായണം മുതലായ കൃതികഠം പഴമയോടുള്ള ബഹുമാനവും 

വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പാരമ്പര്യത്തില് കാലൂന്നിനിന്നു' കാല 

ത്തിനൊത്ത ആദര്ശങ്ങാഠം പ്രചരിപ്പ്രിക്കുകയാണു' ആശാന് 

ചെയ്തതു”. 1099-ല് പല്ലന എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചുണ്ടായ 

ഒരു ബോട്ടപകടത്തില് ഈ മഹാകവി പരലോകം പ്രാപിച്ച 

വാത്ത കേരളീയര് കണ്ണ്ീരോടുകൂടിയേ ഓക്കുകയുള്ള. പല്ലന 

യില് മഹാകവിയുടെ ഒരു സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു'. 

അഭ്യാസം 

1 താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ കത്താവു”, കമ്മം, (ക്രിയ എന്നീ 

വ കണ്ടെത്തുക, 
1 മറഠ കട്ടികഠം തെങ്ങു കുലുക്കി, 

11 ഗുരുദേവന്െറ ശിഷ്യത്വം ആശാനെ ഒരു ൪വദന്തചിന്ത 

കനാക്കി മാററി. 

9. മഹാകവി കുമാരനാശാണ്െറ നാലു കൃതികളുടെ പേര് പറയുക. 

3, ആശാന് മചയാള കവിതയിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങരം 

എന്തെല്ലാം 7 

പയത... വയ്്തം 



വാം 28 

െഗഗവം 

പ സന്താനസരഖ്യം ഏന്ന പദ്യത്തില് നിന്നെടുത്ത ഒരു 

ഭാഗമാണു” ഇതു”. മാതാപിതാക്കാംക്കു” സന്താനസാഖ്യത്തേക്കാരം 

വലുതായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇളല്ലന്നാണു” കവി പറയുന്നതു്. കുട്ടി 

കളുടെ കളികഠാ കാണുമ്പോഠം നമുക്കു മറെറാരു വിചാരവും ഉണ്ടാവി 

ല്ലെന്നു” കവി പറയുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് അവരുടെ കളികഠം എന്തെല്ലാ 

മാണെന്നാണു” ഈ വരികളിൽ വണ്ണിക്കുന്നതു”. 

മഹാകവി വള്ളത്തോം നാരായണമേനോനാണു് ഇതിന്െറ 

കത്താവു”. മലയാള സാഹിത്യത്തി൯ വിലഴേറ'യ സംഭാവനകഠം 

നല്കിയ ഒരു പ്രസിദ്ധകവിഷാണു* അദ്ദഹം. സാഹിത്യരംഗത്തില് 

മാത്രമല്ല അ ദഹ പ്ര വത്തിച്ച്ട്ടുള്ളതു”. മറര കലകാം പ്രോത്സാഹീ 
പ്പിക്കുന്ന തിലും അദ്ദഹം താല്പറ്യം കാണിച്ചിതന്നു. ] 

കിടന്നുരുണ്ടും ഭവി, മുട്ടകുത്തി 

നടന്നു, മൊട്ടൊട്ട പിടിച്ചു നിന്നും, 

ഇടര്ച്ചവായ്ക്കകും പടി പിച്ച വെച്ചു 

മിടയ്ക്കകിരുന്നും, ധൃതിപൃണ്ടെണീററം, 

പൂവമ്പിളിക്കീറിനു വാനിലേയ്ക്കു 

പുവല്ക്കരം നീട്ടിയുമാശയോടെ, 

.പാവയ്ക്കുകാട്ടം പലഹാര മൊന്ന. 

പ്യാവം ഉജിക്കാത്തതു പാത്തുഴന്നും. 

മൊട്ടിന്നു നേര് പല്ലകഠം കാണുമാ൨ 

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും, സഹസാ കരഞ്ഞും, 

പട്ടിക്കുപിമ്വേ പതറിക്കുതിച്ചും 

തട്ടിത്തടഞ്ഞാശു കമിഴ"ന്നു വീണും, 

തമ്മില് തകക്കും കളി വിട്ട, ഴിഞ്ഞ 
ധമ്മില്പകം വേത്ത മുഖത്തു ചിന്നി, 

അേമ്മിഞ്ഞ??യെന്നമ്മയൊടോതി,രേണു 

സമ്മിശ്രമാം മെയ്യൊടു പാഞ്ഞണഞ്ഞും, 
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താതന്െറ മേല്ക്കേറിമറിഞ്ഞു, മേററം 

സ്വാതന്ത്രമോടേ പലമട്ടിലേവം 

പൈതങ്ങറം ചേഷ്ടിപ്പുതു കണ്ടിരിക്കെ. 

ച്ചേതസ്സിലാക്കന്മ്യവിചാരലേശം. 

സാഫി ത്യ മഞ്ജുരി] [വള്ളത്തോ?ം 

ൂ അദ്യാസം 

1. കുട്ടികളുടെ ഏതെല്ലാം ചേഷ്ടകളാണു” മുതിന്നവക്ക്” ആന 

ന്ദത്തെ നളൂന്നതു” 

2. ശിശൂക്കളുടെ പല്ലുകഠം ഏന്തിനു തുല്യമാണു” ? 
9. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ആരുടെയെല്ലാം അടുക്കെ എങ്ങനെ 

യെല്ലാം വെരുമാവന്നു ? 

4, പര്യായം പഠയുക._ വല്ല, തലമുടി, അച്ചുന്ം അമ്മം 

മകന്, മകം 

5. പിരിച്ലെഴുതുക:_.നടന്നുമൊട്ടൊട്ട്”ം നീട്ടിയുമാശര്യാടെം 
തട്ടിത്തടഞ്ഞാശ്രു, അമ്മിഞ്ഞയെന്നമ്മയൊ 

ടോതി, പലമട്ടിലേവം. 

പാഠം 29 

യദ്ശോധര 

രംഗം_1. 

[ ശുഷ്ധദനെറ പാജധാന്വയിലെ അന്തഃപുരം, യശോധര 

മഞ്ചത്തിലിരി ഒന്നു. വിഷാദച്ചു ഠയ കലന മുഖഭാവം. അഴിച്ചിട്ട 

തലമുടി. വെളുത്ത വസ്രൂം. പരിചാരികയായ മാതംഗി അരികെ 

നില്ലുന്നു. ] ക 

യശോ:-_എല്ലായിടത്തും ചെല്ലന്നുണ്ടു' ആര്യപുത്തന്. എന്നോടു 

മാത്രം എന്താണിത്ര വിരോധം, മാതംഗി ? 

മാതം:--ഒന്നു സമാധാനിച്ചിരിക്കു കൊച്ചമ്മേ! എട്ടുകൊല്ലം 
൮ പ) വന്നില്ലേ പൊവത്തിട്ടും മനസ്സിനു ഉറപ്പ പ്പ 
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യശോ:--സമാധിയുണന്ന” സമാധാനത്തിന്െറ സന്ദേശവും 
കൊണ്ടു അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും ചെന്നില്ലേ 3 എനി 
ക്കെന്താണു' സമാധാനം തരാത്തതു” ? എന്െറ കുട്ടി 
രാഹുല൯---പാവം -- അവനെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഒന്നു 
വന്നുകൂടെ 

മാതം: തിരുമേനീ വരും കൊച്ചമ്മേ ! ഒന്നു പൊവക്കു എന്െറ 
പൊന്നു കൊച്ചമ്മേ ! 

യശോ :--വ്യസനം കൊണ്ടു മരവിച്ച എന്െറ ഹൃദയം ഇതില 
ധികവും താങ്ങിക്കൊള്ളം. പക്ഷേ, രാഹുലനെറ ചോദ്യ 
ങ്ങഠംക്ക' മ൨പടി പറയാനാണു" പ്രയാസം. 
(രാഹുലന് ചാടിത്തുള്ളിക്കൊണ്ടു പ്രരവശില്ചിട്ട) 

രാഹു :--അമ്മേ! ഇന്നു അച്ഛന് വരും. 

യശേ; -(അത്യാത്തിയോടെ കുട്ടിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട) 
നിന്െറ ഭാഗ്യം മകനേ ! ആരു പറഞ്ഞു നിന്നോട് 3 

രാഹു:- മുത്തച്ഛന് പറഞ്ഞു. ഞാന് പടിക്കല്ചെന്നു നില്ലട്ടെ. 
ഇപ്പാഠം വരും. 
[ലാടിയോടിപ്പോകുന്നു] 

മാതം; _ കൊച്ചമ്മ വേഗംചെന്നു” ൂടുപ്പ്യൊക്കെ മ0൨. 
യശോ: ഒന്നും മാറണ്ട; ഇതൊക്കെ മതി. 
മാതം:--അതുവയ്യു കൊച്ചമ്മേ ! തമ്പരാനു” എന്തുതോന്നും 3 
യശോ: ഒന്നും തോന്നായില്ല. ആര്യപുതൂനു” അതിലൊന്നും 

ശ്രദ്ധയില്ല. മാതംഗി ചെന്നു എന്െറ മുറിയൊനാ 
വൃത്തിയാക്കു. അല്ലെങ്കില് വേണ്ടു ഞാനും വരാം. 
[രണ്ടുപേരും പാകുന്നു ൂ 

[രീര ഗ്ലീചു 
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രംഗം_.2. 

[അന്തഃപുരത്തിലെ മറെറഠാരുമുറി _ യമശാധരയും മാതാംഗിയും 
കൂടി ഇരിപ്പിടങ്ങം ഒരുക്കുന്നു] 
യശോ:-_[ഒരു കസേരയുടെ അടുത്തുചെന്നു നിന്നിട്ടു] ആരു 

പുത്ര൯ ഇതിലാണു' ഇരിക്കാ വള്ളതു”, വില്ലീസുമെത്ത ഇതില് 
ഇട മാതംഗീ ! 

(അണിയറയില്നിന്നു”) 

ഡ്േമ്മം ശരണം? 

യശോ:--(ചെവിയോത്തിട്ട്”) ഇതാ വന്നെത്താറായി. എന്െറ 
ഹൃദയം മിടിക്കുന്നു. മാതംഗി പൊയ്ക്കൊള്ള. 
[മാതംഗീ പോകുന്നു. ബുദ്ധന് മൂന്നു ശിഷ്യന്മാരുമൊന്നിച്ചു* 

പ്ര മവശിക്കുന്നു.] 

ശിഷ്യന്മാര്: -_- ബുദ്ധം ശരണം -__. ധമ്മം ശരണം __. സംഘം 
ശരണം, 

[്യദശാധര ബുദ്ധന്െഠ കാല്ലൃല് വീഴുന്നു. ബുദ്ധന് അല്ലം 
പിന്നോക്കം മാമന്നു. ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല __ പ്രശാന്തമായ 
നിശ്ശുബ്ദത..] ലല 

ഒരു ശിഷ്യന്:-_ഭദ്രേ | എഴുന്നേല്ലു. 
[യശോധര എഴുമന്നല്ലുന്നു. ബുദ്ധന് കൈ ഉയത്തി അവ൭െ. 

അനുഗ്രഹിക്കുന്നു] 

ബുദ്ധന്:-_ശിഷ്യരേ ! ഇനി പോകാം, 

ഒരു ശിഷ്യ൯:.---ഈ സഹോദരി അല്പനേരം വിശ്രമിക്കട്ടെ. 

ശീഷ്യന്മാര: -_-- ബുദ്ധം ശരണം -_. ധമ്മം ശരണം -_- സംഘം 

ശരണം, 

[ബുദ്ധനും ശിഷ്യന്മാരും പോകന്നു-] 

യശോധര:--(സ്തബ്ലയായി ചുമരില് ചാരി സാരിത്തുമ്പത്തു 

തുരുപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ലുന്നു. ആത്മഗതം) എട്ടു വസ 

ന്തങ്ങഠം ആ വേര്പാടിനുശേഷം എനെറ മുമ്പില്ക്കൂടി 

കൂസലെന്യേ കടന്നുപോയി. അന്നൊന്നും ഇത്ര വേദന 

തോന്നീട്ടില്ല. 
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[മാരംഗി പ്ര ദവശിക്കുന്നു.] 

മാതം:--കൊച്ചമ്മേ ! 

യശോ: സത ുണന്നതുപോലെ] എന്തുവേണം 
മാതംഗര് ? 

മാതം:__എന്താണു” കൊച്ചുമ്മ ആലോചിക്കുന്നതു"” ? 

യശോ:--ഒന്നുമില്പ, മാതംഗീ 

മാതം:---അതല്ല; കൊച്ചമ്മേടെ മനസ്സിനു” ഏതാണ്ടു കൊഴപ്പം 
പററീട്ടുണ്ടു'. 

യശോ: __ഉവ്വ'' മാതംഗി. എട്ടുകൊല്പം ഒതുക്കിവെച്ച നെഴ 
വീര്പ്പ് ഇതാ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. 

മാരും:--സ്വാമി തിരുമേനി എന്തുപറഞ്ഞു കൊച്ചമ്മേ ? 

യശേ:--എത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്__ 
മാതം:-_ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ു 

യശോ:---കേഴംക്കു മാതംഗീ : ഒരുകാലത്തു” അദ്ദേഹം എന്നെ 
ഏരരുയധീകം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ! 

മാതം തിരുമേനി ഈ ലോകത്തില് എല്ലാവരേയും സ്തേഹി 

ക്കുന്നുണ്ടു'” കൊച്ചമ്മേ ! 

യശോ:---ശരിയാണു'. ലോകമെങ്ങും ദയ വഷിക്കുന്ന മേഘ 
മാണു് ആര്യപൃത്രന്. എന്നാല്, സ്വന്തം സഹധതമ്മിണി 
വടെ നേരെ എന്തുകൊണ്ടു ദയകാണിച്ചുകൂടാ : 

മാതം:-_തിരുമേനി എന്തുചെയ്തു കൊച്ചുമ്മേ ? 

യശോ:--എന്തുചെയ്ത അല്ലേ ? ആര്യപുത്രനു? ഒററയ്യ്കൊന്നു* 
ഇവിടെ വന്നുകൂടേ 3 കണ്ണൂീരുവററിയ ഈയ ജീവനില്ലാത്ത 
കണ്ണൂകളൊന്ുു കാണാ൯ ദയയുണ്ടായോ ? വാടിക്കരിഞ്ഞ 
ഈ മുഖത്തൊന്നു നോക്കാമായിരുന്നോ $ കാല്ലല്വീണ 
ഏന്നെ ആ കൈകൊണ്ടു” ഒന്നെഴുന്നേല്പ്പ്ിക്കാമായിരു 
ന്നില്പേ ? ഒരുവാക്ക്” എന്നോട്ട? മിണ്ടിക്കൂടെ ? സാധാ 
റ 
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രണ സ്പ്രീകളോടു കാണിക്കുന്ന ദയയെങ്കിലും എന്നോ 

വയ്യെന്നുണ്ടോ ? ഞാന് എന്തു തെറവചെയ്യു & 

മാതം:-_തിരുമേനി സന്ധ്യാസിയല്ല്ലേ ? അങ്ങനെഒയാക്കെ 

ചെയ്യാന്പാടുണ്ടോ ? 

യശോ:---ആ പരമാത്ഥം മറെറല്ലാവരേക്കാഠം കൂടുതലായി 

എനിക്കറിയാം. എന്നാല് പ്രാണികളോടു കാണിക്കുന്ന 

ദയയെങ്കിലും എന്നോടായിക്ൂകൂടേ ? പണ്ടു” ഒരു പ്രള 

കുമാരന് അരയന്നത്തെ അന്വെയ്മുവി്ലിയപ്പോഠം ആര്യ 

പുത്ര൯ എത്ര ബഭ്ധപ്പെട്ടു അതിനെ രക്ഷിക്കാ൯ ! 

മാതം:-_കൊച്ചത്മ വല്ലതും പറയാണ്ടിരിക്കു. 

യശോ: ലോകത്തിന്െറ കണ്ണ്ീരുതുടസ്ത്ന്ന കൈകളാണതു'. 

എന്നാല് എന്െറ കണ്ണ്ഠീരെന്തേ കാണാഞ്ഞു ? അന്നത്തെ 

ആ രാത്രി __ അതു” ഞാന് ഓത്തുപോകയാണു' -_- ഞാ൯ 

അന്തഃപുരത്തില് മയങ്ങുന്നസമയം. എന്നേയും സ്വന്തം 

മകനേയും ഉപേക്ഷിച്ചും ആരോടും ഒരക്ഷരംപോലും 

മിണ്ടാതെ, ഒരു ഭീരുവിനെപ്പ്യോലെയല്ലേ ആരൃയപൃത്തൂന് 

പോയതു” $ എന്തിനു” അങ്ങനെചെയ്തു * 

മാതം:__കൊച്ചുമ്മ വെഷമിക്കണ്ടാന്നുകരുതി. 

യശോ:-_അതെ; സ്ത്രീ ശല്യ ക്കാരിയാണെന്നാണു' പുരുഷനെറ 

വിചാരം. അവാം ഇരുമ്പുചങ്ങലയാണുപോലും. അന 

ങ്ങുമ്പോഠം കരയുന്നതും കുടയുമ്പോഠം മുറകുന്നതുമായ 

ചങ്ങല. _അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്രീകളും ഉണ്ടാവാം. യശോ 

ധര അത്തരക്കാരിയല്ല. 

[രാഹുലന് ഉത്സാഹര്ത്തോടെ ഓടിവന്നു” അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു” 

കവിളത്തു തലോടിക്കൊണ്ട്] 

രാഹു:.അമ്മേ ! എന്താ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടുനില്ല്യന്നേ? അച്ഛൂന് 

അതാ മുററത്തിറങ്ങി. മുത്തച്ചുനും അവിടെനിടല്ലന്നു. വരും 

വേഗംവന്നാല് കാണാം. 
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യശോ: മകനേ ! രാഹുല ! നീ ചെല്ല വേഗം. വിലപിടിച്ച 

മൂന്നു രത്നങ്ങളുണ്ടു " അച്ഛുന്െറ കൈയില്. അതു വാങ്ങി 

ക്കൊള്ള മകനേ! [കയ്യില് ചുംബിക്കുന്നു. | 

രാഹു: അതു” ഞാ൯ ഇപ്പ്യോഠാത്തന്നെ വാങ്ങും. പ്പാ ] 
[തിരശ്ശൂ 'ല] 

രംഗം-3. 

[റാജധാനിയുടെ മുന്വശം. ശുദ്ധോദന൯, ആദ്ധന്ം ശിഷ്യ 
ന്മാര് എന്നിവര് നില്ല്ുന്നു.] 

 ബുദ്ധ൯:-__ഞാ൯ പോയിവരട്ടെ അച്ഛ. 
[കാല്ലല് വീഴുന്നു. 

ശിഷ്യന്മാര:- ബുദ്ധം ശരണം. ധമ്മം ശരണം. സംഘം 
ശരണം. 

[രാഹുലനു ഓടിവന്നു” ബുദ്ധ മുന്പില് ചെന്നു” ത്തു] 
ക്രാണിക്കുന്നു. .] 

ബുദ്ധ:__.ഞാന് എനത്തുതരാനാണു” മകനേ! ഈ ചുരയ്ക്ക്രാത്തൊണ്ടേ 
എനിക്കുള്ള. അതു താങ്ങാന് നിന്െറ കൊച്ചുകൈയിനു 
ശേഷിയുണ്ടോ 3 മുത്തച്ഛന് നിനക്കു' കിരീടംതരും. അതു 
വാങ്ങിക്കൊള്ള. 

രാഹു:---അച്ഛുനു വേണ്ടാത്ത കിരീടം നു വേണ്ട, 
ശിഷ്യ:__ബുദ്ധം ശരണം. ----സംഘം ശരണം. 

രാഹു:-__ഞാനുംവരും അച്ഛുനന്െറകൂടെ. പരന്ന ആകാശവും 
നീണ്ട പാതയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുവഭര ഞാന് അച്ചുന്െറകൂടെ 
ത്തന്നെ നടക്കും, 

ബുഭ്ധ:-_മകനേ ! രാഫ്ല! നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ടാണോ 
നീ ഈ പറയുന്നതു? 4 കാട്ടിലും മേട്ടിലും, ല്ല 
മുള്ളിലും അലഞ്ഞുനടക്കാന് നിന്െറ കാലുകഠാംക്കു?” ശക്തി 
യിപ്പാ മകനേ | 

രാഹു :---അച്ഛുനു നടക്കാമെങ്കില് എനിക്കും നടക്കാം. 
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ശര്ഷ്യയ:---ബുഭ്ധം ശരണം, 

ശുദ്ധോ :-മുത്മച്ചുനു പിന്നെ ആരുണ്ടു” എനെറ കുട്ടീ ! 

രാഹു:-_-അച്ചുനുപിന്നെ ആരുണ്ടു' മുത്തച്ഛാ * 

ശിഷ്യ :-_ ബുദ്ധം ശരണം.---ധമ്മം ശരണം.---സംഘം ശരണം. 

ശുഭര്ധാ ഏനിക്കു ' ഉത്തരംമുട്കി. കുടഞ്ഞ ! നീ അച്ചനന്െറ 

മകനാണ്. 

[പ്രാത്തുതലോടി ശിരസ്സില് മുബോിക്കുന്നു. | 

ബുദ്ധ :__നമുക്കു നടക്കാം മകനേ ! മുത്തച്ഛനെറ കറല്ലല്വീഴു. 

[കുട്ടി മുഅ്അച്ച ന്െറ കാല്ലല് വര്ഴന്നു. അദദ്ദഹം കുട്ടിയെ പിടി 

ച്വെഴു ന്നല്ലിക്കുന്നു. ബുദ്ധനും ശിഷ്യന്മാരും രാഹുലനും പതുക്കെപ്പ 

തുക്കെ നടന്നുമറയുന്നു. യശോധര ബദ്ധപ്പെട്ട് ഓടിവന്നു” ആ കാട്ട 

കഞ്ജു സുംഭിച്ചുനില്ലചുന്നു.] 

ശുഭ.ദ്ധാ:-_-അവനുംപോയി മകളേ! 

യോ :-__ഏയിക്കിനി ഒന്നും ഇല്ല കൊടുക്കാന്, എല്ലാം ഞാന് 

സമപ്റ്ിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മണിമേടയിലിരുന്നുതന്നെ എനി 

ക്കിയി സന്യസിക്കാം. 

ശുമ്ജോ:---വരു മകളേ ! 

യശോധര പതുക്കെപ്പതുക്കെ ശുദ്ധോദനനെറ പിന്നാലെ നട 

ന്നു-അ കരത്തക്കു പോകുന്നു. 

[തിരശ്ശീല] 

അദ്യാസം. 

1. ഗതിം, ഘടകം, വ്യാക്ഷേപകം എന്നീ ദ്യോതക ശബ്ദ 

ങ്ങറംക്കു” ഈ പാഠത്തില് നിന്നു” നാലുവീതം 3 'ഫരണ 

ങ്ങഠം കഞ്ടത്തുക. 

9. ബുദ്ധദേവനു” ലോകത്തില് എല്ലാവരും തുല്യരായാരുന്നു 

വെന്നു” ഈ പാഠത്തില് കണ്ട പെ മമാററഠ നിങ്ങളെ. 

ബോദ്ധ്യപ്പെടത്തുന്നു രണ്ടാ ? ഉണ്ടെങ്കില് എത്നതനെയെന്നു. 

വ്യക്തമാക്കുക. 

3. ഈ പാഠത്തില്നിന്നു” ആറ ബവ്വനാമങ്ങറം തിരഞ്ഞെ 

ടക്ക ൭. ര 



വഠാഠം 30 

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് 
ി 

ഒരു  പട്ടാളക്കാരനന്േറയോ പോലീസുകാരദന്റദഭയാോ 

വേഷം കണ്ടാല് നിങ്ങളില് പലക്കും കൌതുകം തോന്മക 

പതിവാണ്. ആ തൊപ്പിയും, കുപ്പായവും, കാലുറയും അര 

പ്പട്ടയും ഏല്ലാം ഒത്തുവരുഭമ്പാഠം ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാന് 

തോന്നും. എന്നാല്, ശിരോമുണ്ഡനം ചെയ്തു കാവി വസ്തം 

ധരിച്ചു അലഞ്ഞ നടക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടാലോ ? 

ആ രൂപം നിങ്ങളെ ആകര്ഷിക്കാന് പ്രയാസമാണു”. പക്ഷേ 

ബാല്യം മുതല്ലേ, അത്തരം വേഷത്തില് മതിപ്പുള്ളവരും ഇല്ലെ 

ന്നില്ല. ഇന്ത്യയില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് 

ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം അര്ഹിക്കുന്ന ശ്രീ. വിവേകാനന്ദന് 

അത്തരക്കാരനായിരുന്നു. സന്യാസിമാരുടെ വേഷമാണു” അദ്ദേ 

ഹത്തെ, ബാല്യംമുതല്ലേ,, ഏററവുമധികം ആകര്ഷിച്ചിരുന്നതു'. 

1863 ജനുവരി 12ഠംതീയതിയാണു” വിവേകാനന്ദന് 
ജനിച്ചതു". ബംഗാളില് പല നിലയ്ക്കും പ്രശസ്ത്മമായിട്ടുള്ള 
ഭത്തവംശത്തിലത്രേ ഈ ബാലന്െറ ജനനം. അവിടെ ജനിച്ച 

ടുറ്ഗാചരണ് ദത്ത സന്്യാസജീവിതംകൊണ്ടു” പ്രശസ്തി നേടി. 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ പുത്ര൯ വിശ്വനാഥ" ദത്തന് പ്രഖ്യാതനായ 
പണ്ഡിതനും സമത്ഥനായ ഒരു അഭിഭാഷകനുമായിരുന്ന. 
വീശ്വനാഥിന്െറ പുത്രനായിരുന്നു വിവേകാനന്ദന്. 

നരേന്ദ്രന് എന്നായിരുന്നു വിവേകാനന്ദന്െറ ആദ്യത്തെ 
പേര്. കുട്ടിക്കാലംമുതല്ലേ, നരേന്ദ്രനു സന്്യാസിമാരോട്ടള്ള 

പ്രതിപത്തി .അതിരുകടന്നതായിരുന്നു. കൈയില് കിട്ടിയ 
തെന്തും അവക്കു കൊടുക്കും. എത്ര ശാസിച്ചിട്ടം ഈ സ്വഭാ 
വത്തിനു മാററം കണ്ടില്ല. ഒടുവില് ഒരു ദിവസം നരേ 

നനെ അമ്മയായ ഉവനേശ്വരീദേവി മുറിക്കകത്തിട്ടടച്ചു. 
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ഏന്നാല്, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ബാലന്െറ സ്വഭാവത്തിനു 

വലിയ മാററം കണ്ടില്ല. സന്യാസിമാരെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണി 

ചുവരുത്തുക, അവരോടു കുശലപ്രശ്ശും ചെയ്യുക, കൈവശമുള്ളതു 

ജനലിൽല്ക്കൂടി അവക്കിട്ടുകൊടുക്കുക _ ഇതൊക്കെ വനരേന്ദ്രന്െറ 

ബാല്യകാലലീല കളായിരുന്നു. 

മകന് നല്ലയൊരു വക്കീലായിത്തീരണ.മെന്നായിരുന്നു 

അച്ചുനന്െറ അഭിലാഷം. എന്നാല് നരേന്ദ്രനു നല്ലൊരു കുതിര 

വണ്ടിക്കാരനാവാനായിരുന്നു മോഹം. രണ്ടോനാലോ പേരെ 

തന്െറ വണ്ടിയിലിരുത്തി അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി 

ക്കണം. എന്തൊരു സുഖമായിരിക്കും ആ ജോലി! ഇതില് 

പരം കൌതുകം മറെറത്തുണ്ടു"! ഒടുവില്, ഒരു നിലയ്ക്ക്ക്' ഇതു 

സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. തനിക്കു സിദ്ധിച്ച ആദ്ധ്യാത്മിക 

ഇഞാനമാകുന്ന കുതിരവണ്ടിയിലിരുത്തി, ഇന്ത്യയിലും പുറത്തു 

മുള്ള അനേകംപേരെ, അദ്ദേഹം അരുട്ടില്നിന്നു വെളിച്ചത്തി 

ലേക്കു നയിച്ചു. 

ബാല്യം മുതല്ലേ, നരേന്ദ്ര൯ നന്നായി പഠിച്ചുപോന്നു. 

കാളേജിത പഠിക്കുന്ന കാലത്തു”  ഇംഗ്ലീഷ', തത്വശാസ്ത്രം, 

തക്കം എന്നിവയില് പ്രത്യേകനൈപുണ്യം നേടി. കേവലം 

ഒരു പാഠ്യ പുസ്തകപ്പുഴവായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം വിദ്യയഭ്യസിച്ചിരു 

ന്നതു”. മ; പരരസ്ത്യരുടേയും തത്വശാസ്ത്ര 

ഗ്രന്ഥങ്ങാം പാരായണം ചെയ്യുകയും സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും 

ചെയ്തിരുന്നു. ആരോടും കൂസല് കൂടാതെ തുറന്നു സംസാരി 

ച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹെര്ബര്ട്' സ്പെന്സര് എന്ന തത്വ 

്ഞാനിയുടെ ചില കൃതികഠം വായിച്ചപ്പ്യോഠം തോന്നിയ 

എതിരഭിപ്രായങ്ങഠം സ്സെന്സറെത്തന്നെ എഴുതിയറിയിച്ചു 

വത്രേ. ആ പണ്ഡിതന് നരേന്ദ്രനെ പ്രശംസിച്ചു മവപടിയും 

എഴുതി. കാളേജിലെ പ്രൊഫസര് ഡബ. ളൂിയു. ഡബ് ളിയു. 

ഹെയ്റ്റി ഒരവസരത്തില് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “ “ഞാന് 

ലോകത്തില് പല സ്ഥലത്തും സ്ഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെ'. ഇത്ര 
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ബുദ്ധിശക്തിയും കായ്യശേഷിയുമുള്ള ഒരു വിദ്യാത്ഥിയെ 

ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ജമ്മന് സവ്വകലാശാലകളില്പ്പ്യോലും 

ഇത്ര തത്വശാസ്രുപ്പാവീണ്യമുള്ള വിദ്യാത്ഥികളെ കണ്ടിട്ടില്ല. 

ഈ കുട്ടി ലോകപ്രഖ്യാതനായിത്തീരും.?” 

പ്രൊഫസ൨ടെ ഈ പ്രവചനം ഒട്ടം പിഴച്ചില്ല. നരേ 

നന് ബി. ഏ. പരിക്ഷ ജയിച്ച. അധികം താമസിയാതെ 

പിതാവു മരിച്ചു. കുടുംബഭാരം ഈ യുവാവിന്െറ ച്മലീി 

ലായി. ചില പവ്യവഹാരങ്ങഠം നിമിത്തം സാമ്പത്തിക 

ക്ലേശവും നേരിട്ടു. അതില്നിന്നു മോചനം ലഭിക്കാ൯വേണ്ടി 

 അദ്ധ്യാപകവ്ൃത്തിയും ഗ്മസ്തരജോലിയും നോക്കേണ്ടിവന്നു. 

അതിനിടയില് നിയമപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള യ 

വിശ്രമിക്കാ൯ സമയമില്ലാതായി. ഷാ? അദ്ദേഹ 

ത്തിനന്െറ ജീവിതത്തില് ഒരു പരിവത്തനമുണ്ടായതു”. ദക്ഷി 

ണേശ്വരത്തിലെ യോഗി? എന്നു പ്രസിദ്ധിനേടിയ ശ്ര്രീരാമ 

കൃഷ്ുപരമഹംസരുടെ ശിഷ്യത്വം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. 

സത്യാന്വേഷിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രന്” പരമഹംസരുമായു 

ണ്രായ ഈ സസ്പക്കം നിമിത്തം ഗാര്ഹികക്കേശങ്ങാംക്കിട. 

യിലും തെല്ലൊരു മനസ്സമാധാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. 

സാധാരണക്കാരില്നിന്നു പവ്ൃത്ൃസ്തമായ ഒരനുഭവം. 

ബാല്യം മുതല്ലേ, നരേന്ദ്രനു” ഉണ്ടായിക്കെ്ടിരുന്നു. ഉറക്ക 

ത്തില് പലപ്പ്യോഴും ഒരത്ഭുതസ്വപ്തും കാണും. എവിടന്നോ 

ഒരു തേജോഗോളം അടുത്തുവരും. ക്രമേണ താന് ആ ഗോള 

ത്തില് ലയിക്കും. പിന്നെ ഒന്നും ഓമ്മയുണ്ടാവില്ല. ഇതായി 

രുന്നു സ്വപ്പരീതി. പ്രഥമസന്ദശനവേളയില്ത്തന്നെ ശ്രീരാമ 

കൃഷ്ണുദേവന് ഈ സ്വപ്പൃത്തെപ്പുററി അങ്ങോട്ടു ചോഭിച്ചുവത്തെ. 

മനോഗതിയുടെ ഐകരുപ്യം നോകൂ! ഈ സ്വപ്പം ഒരു 

തരം സമാധിയാണു”. അതുമൂലം ശ്രീരാമകൃഷ്ണുദേവ൯ തന്െറ 

ശിഷ്യന്മാരില്: അഗ്രഗണനീയനായി കണക്കാക്കിയതു”” നരേന്ദ്ര 

നെയായിരുന്നു. 
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സമാധിയടയുയന്നതിനു മുമ്പായി പരമഹംസന് തന്െറ 

തപശ്ശക്തി മുഴുവന് നരേന്ദ്രനില് സമരപ്പിച്ചു. തനെറ സന്ദേ 

ശം പ്രചരിപ്പിച്ച്" ലോകത്തില് ശാന്തിയും സമാധാനവും 

പുലത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ്” ഈ സമര്പ്പണം കൊണ്ടു 

പകന്നകൊടുത്തതു”. ഉത്തമശിഷ്യനു' അതുനിമിത്തം ഉഠാക്ക 

രത്തും, മനോവികാസവും സിദ്ധിച്ചു. ആത്മീയബോധത്തില് 

കൂടി ലോകത്തെ. ഉണത്തേണ്ടുന്ന ഭാരമേറിയ ചുമതലയാണ് 

അന്മമുതല് നരേന്ദ്രന് ഏറെറടുത്തതു'. 

പരമഹംസരുടെ സമാധിക്കുശേഷം നാലഞ്ചുകൊല്പം 

നരേന്ദ്രന് ആത്മീയനിഷ്ണകളിലും പഠാതത്തിലും ഏര്പ്പെട്ട. 

അനന്തരം അഖിലേന്ത്യാപര്യടനത്തിനാണു് പുറപ്പെട്ടതു”. ഭാ 

രതസംസ്ലാരത്തിന്െറയും ആത്മീയതത്വത്തിനെറയും മഹത്വം 

എന്തെന്നു” അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ബോദഭ്ധ്യപ്പെടുത്തി. നാടാകെ 

പടന്നുപിടിച്ചിരുന്ന ദാരിദ്ര്യവും അജ്ഞാനവും അദ്ദേഹം 

നേരിട്ട കണ്ടറിഞ്ഞ. ഈ അവശതയില്നിന്നു ഭാരതീയരെ 

ഉഭ്ധരിക്കേണ്ടതു” തന്െറ കത്തവ്യമാണെന്നു' അദ്ദേഹം ഉറച്ചു. 

അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രസംഗങ്ങം. 

ഹാിന്ദുമതത്തേയും ഇന്ത്യയേയുംകുറിച്ചു” ഇന്നാട്ടിലെന്നപോലെ 

വിദേശങ്ങളിലും മതിപ്പണ്ടാക്കണമെന്നു” അദ്ദേഹം തീരുമാ 

നിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി 1993_ല് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയി 

ലേക്കു പോയി. 

ഇതിനിടയില് നരേന്ദ്രന് വിവേകാനന്ദന് എന്ന പേരില് 

പ്രഖ്യാതനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയില് വിവേകാന 

ന്നു സിദ്ധിച്ച സ്വീകരണം അഭിമാനിക്കത്തക്കതായിരുന്നു. 

ആ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയാല് ആളകഠകക്കു' ഉന്മേഷമായി. ഏത്ത 

കേട്ടാലും മതിയാകാറില്ല. പലരും അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശിഷ്യ 

ത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഒട്ടം ഭിന്നമല്ലാത്ത അനുഭവം ഇംഹ്ല 

ണ്ടിലും ഉണ്ടായി, വെള്ളപ്പാട്ടംപോലുള്ള പ്രസംഗധോര 

ണിയും നയനങ്ങളില് പ്രകാശിച്ചിരുന്ന ആത്മീയതേജസ്സും 
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വിദേശികളെ അത്ുഭൂതജനകമാംവണ്ണം വശീകരിച്ചു. വേടങ്ങളൂ 

ടേയും ഉപനിഷത്തുകളുടേയും' ആഴവും പരപ്പും എന്തെന്നു” 

വിദേശികരം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കി. 

1892 വിവേകാനന്ദന് ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങി. 
അതിനു ശേഷമാണു” രാമകൃഷ്ണാമീഷ്ഷന് സ്ഥാപിച്ചതു. 

1899 വരെ ഇന്ത്യയില്ത്തന്നെ അദ്ദേഹം മിഷ ഷന് വ്രവ 

ത്തനം നിവ്വഹിച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും വിദേശപര്യടനത്തിനു 

പോയി. യൂറോച്പ്യിലും അമേരിക്കയിലും അദ്ദേഹത്തെ എതി 

രേല്ല്രാന് ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു” 

സ്വാമിജി ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങി. അനന്തരകാലജീവിതം 

മുഴുവന് രാമക്ടഷ്ണുമിഷ 'ഷനന്െറ വളച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി വിനിയോ 

ഗിച്ചു. സത്യാന്വേഷിയും, സ്വരാജ്യസ്തറേഹിയും, അവശജന 

സുഹൃത്തുമായ ആ വന്ദ്യഗുരു 1902-ല് സമാധിയടഞ്ഞപ്പ്യോഠം 

കരയാത്തവരില്പ. 

ാസ്വമായ ഒരു കാലത്തിനിടയ്ക്ക്” എന്തെല്ലാം വന്കാര്യ 

ഞ്ങളാണു' സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് സാധിച്ചതു” ! മനുഷ്യനെ 

അന്ധകാരത്തില്നിന്നു” പ്രകാശത്തിലേക്കു നയിക്കാന്വേണ്ടി 

അദ്ദേഹം ചെയ്തു അത്യദ്ധ്വാനം ഒരു കാലത്തും മറക്കത്തക്കതല്ല. 

അഭ്യാസം 

1. വിവേകാനന്ദന് മനുഷ്യനെ അന്ധകാരത്തില്നിന്നും പ്രകാ 
ശത്തിലേക്കു നയിച്ചു, 

(1) ജാ വാക്യത്തിലെ കത്താവു”, കമ്മം, ക്രീയ എന്നിവ 
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. 

(൮) വിലേകാനന്ദന്, മനുഷ്യനെ, അന്ധകാരത്തില് നിന്നു”, 
പ്രകാശത്തിലേക്കു” എന്ന” പദങ്ങളുടെ വിഭക്തി 
പറയുക. 

2, വിവേകാനന്ദടന്െറ വിദ്യാദ്യാസജീവിതം വിവരിക്കുക. 
3. ഭാരതീയസസ്യ്യോരത്തിൽന്െറ മഹത്വം വിീവകാനന്ദന് 

വിദേശീയക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയ തെങ്ങനെ ? 
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കൈരളീനൃത്തം 
[ ചിന്താശീലനും ആശയസമ്പ നനുമായ ഒരു കവിരശ്രേഷ്ഠനപണു് 

കെ. കെ. രാജാവു”. ആശയഗാടഭീര്യമാണു് അദ്ദേഹത്തിന്െറ കവി 
തയ്ക്കൂള്ള പ്രത്യേകത. വെള്ളിത്തോണിം ബാഷ്ക്ഠാജെലി മുതലായവ 

യാണു” അദ്ദേഹത്തിയെറ ക്ൃതികരം. ഭാഷയിലെ പല്രധ.നക വികള ല് 
മിക്ക വരേയും താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കവിതയില് സ്തൂരച്ചിരിക്കുന്നു.] 

മറെറാരു ദിക്കിലും പം 

മദുളകേളി മിഴാവൊലിയും; 

സ്ത്രിശ്ധമധുര മിടഡ്ക്കു; തന് സംഗീതം ഃ 
മുശ്ധമൃടൂളം തിമിലമേളം ; 

വിണ്ടലത്തോളമുയന്നുചെന്നെത്തുന്ന 
ചെണ്ട തന് താരഗംഭീരനാദം--- 
ഇത്തരമോരോന്നും, കൈരളി, നിന്നുടെ 

ൃത്തരസത്തിന് വിഭാവമെന്നും ! 
ശീതളാലാപത്തിന് ബിന്ദുവാല് തേന്മഴ 

പെയ്തു ചെരവശ്ശേരി പാരിലെങ്ങും, 

നെഞ്ചലിയിക്കും നി൯ സാത്വികസൌഭാഗ്യം 
തുഞ്ചനെറ പൈങ്കിളി തെല്ലപാടി ; ല് 

അഞ്ചിതമാകും പസാദമൊന്നീക്ഷിപ്പാന് 
കുഞ്ചനെറ കാല്ച്ചിലമ്പൊട്ടുചാടി ; 
കേരളവമ്മാവിന് മായൂരകാഹളം 
ധീരമെന്നോതി ഗംഭീരഭാവം ; 
ധാടിയും മോടിയുമൊട്ടൊട്ട കാണിച്ചു 
കോടിലിംഗേശവിശുദ്ധവംശം ;ഃ 

പേശലമാകിന ലീലാവിലാസമൊ__ 
ട്ടാശാനെെറ കണ്ണില്ത്തെളിഞ്ഞുമീിന്നി ; 

ഉളളുരെടുത്ത വിലോലമുരളിയും 

വള്ളത്തോളിനെറ വിപഞ്ചികയും 

തേടിയിട്ടില്ലാത്ത യൃത്തകാവ്യധ്വനി 
കോടികോടിക്കണക്കുണ്ടിനിയും ] 

[ കെ. കെ. രാ. 
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അഭ്യാസം 

1. കൈരളിയുടെ ൃത്തത്തിനുള്ള വീശേഷതകറാ എന്തെല്ലാ? 

കൈരളിയുടെ നൃത്തത്തിനു" ആരെല്ലം സഹായിച്ചു 7 

എശ്ങനെയാണു” ഓര്രോരുത്തതം ൩ ഹായിച്ചതു” ? 

3. താഴെ പറയുന്നവ എന്താണു :__ 

തുഞ്ചതന്െറ പൈങ്കിളി, കുഞ്ചന്െറ കാല്ച്വിലമപു”, കേരള 

വമ്മയുടട മായൂരകാഫളം 

പാഠം 39 

കൂത്തു" 

കേരളം പഴയകാലം മുതല്ലേ, കലകളുടെ യിരം ഗാമാ 

യിരുന്നു. ശാസ്ത്രരസിഭ്ധാന്തങ്ങളില് അടിയുറച്ച ദൃശ്യകലകഠം 

അതിപ്പാചീനകാലത്തുതന്നെ കേരളത്തില് നടപ്പായി. ഇക്കൂ 

ട്ടത്തില് പണ്ഡിതസഹൃദയരെ ഏററവുമധികം ആകഷിച്ചുപോ 

 ന്നിട്ടുള്ള ലൂശ്യകലയാണു" കൂത്തു”. 

കഥകളി, നാടകം, ഓട്ടന്തുള്ളല്, മോഹിനിയാട്ടം ആദി 

യായ ദൂശ്യകലകളെ അപേക്ഷിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കത്തക്ക പല പ്രത്യ 

കതകളും കൂത്തിനുണ്ടു '. പ്രകടിപ്പ്ിക്കുന്ന സ്ഥലം, പ്രകടനത്തി 

നുള്ള പ്രതിപാദ്യം, പ്രകടനത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നവര, പ്രകട 

നത്തിമ൯ന്റ ചടങ്ങുകഠം ഈ നാലു വിഷയങ്ങളിലും പ്രത്യേ 

കതകഠം കാണാ. കൂത്തു” ക്ഷേത്രങ്ങളില് മാത്രമേ നടത്താ 

വള്ള, ഏതെങ്കിലും കഥയെഴുത്ത് കൂത്തിനുപയോഗിക്കാ൯ 

പാടില്ല; പുരാണകഥകഠംക്കു മാത്രമേ അതില് സ്ഥാനമുള്ള. 
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സവണ്ണുസമുദായത്തില്പ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകവിഭാഗക്കാക്ക 
മാത്രമേ അതില് പങ്കെടുക്കാന് പാടുള്ള. ശാസ്ത്രരവിധിക്കനു 
സരിച്ചു” പല ചടങ്ങുകളും കൂത്തില് അനുഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടു"”. 
ഇതൊക്കെയാണു” ഈ കലയുടെ വ്രത്യേകതകാം. 

കത്തു” ക്ഷേതൃത്തിനകത്തു മാത്രമേ നടത്താവളളലെന്നു" 
മനു പറഞ്ഞുവല്ലോ ! ക്ഷേത്രങ്ങളില് കൂത്തുനടത്താന് മാത്ര 

മായി പ്രത്യേകസ്ഥലം സജ്ജമാക്കീട്ടണ്ട്'. കൂത്തമ്പലം എന്നാ 
ണു” ഈ പ്രക ടനശാലയ്ക്കക പേര്. കേരളത്തിലെ: വലിയ ചില 
ക്ഷേത്രങ്ങളില് മാത്രമേ കൂത്തമ്പലങ്ങളുള്ള. ആലയനിമ്മാണ 
കലയിലും, ശില്പകലയിലും വിദശ്ധരായ ആളൃകളുടെ സൃക്ഷ്മ 

ദുഷ്ട്രിയും സങ്കല്ൃശക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കലാസ്തൃഷ്ടി 
യാണു” കൂത്തമ്പലം. കൂത്തമ്പലം ഇല്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളില് 
ഉരട്ടപുരയിലോ, വലിയമ്പലത്തിലോ വച്ചു കൂത്തു നടത്താം. 

ദേവസദസ്സറില് മാത്രമേ കൂത്തു നടത്താവു എന്നത്രെ സല്ലം. 

അതുകൊണ്ടാണു ' ക്ഷേതൃത്തിനു പുറത്തു” ഈ കലാപ്രകടനം 
നിഷേഡിച്ചിരിക്കുന്നതു?. 

ദേവസദസ്റസ്റില് പ്രകടിപ്പ്രിക്കേണ്ട കലയാകയാല് അതില് 
ആക്കരെല്പാം പങ്കെടുക്കാമെന്നതിനെസ്സ്റംബന്ധിച്ചും നിയമം 

വേണമല്ലൊ ! അമ്പലവാസികളില് ഒരു പ്രത്യേകവിഭാഗ 

ത്തിനു മാത്രമേ ഈ അവകാശം അനുവദിച്ചിട്ടള്ള. ചാക്യാര്, 

നങ്ങ്യാര്, നമ്പ്യാര് എന്നിവരാണു ' ഈ വിഭാഗക്കാര്. അഭി 

നയം പ്രധാനമായി നിവ്വഹിക്കുന്നതു” ചാക്യാരാണു”. താളം 

കൊട്ടുകയാണു'' നഞ്ങ്യാരുടെ ജോലി. എന്നാല്, അഭിനയ 

ത്തില് പങ്കുചേരുകയും ആവാം. ചാക്യാർ അഭിനയിക്കാന് 

ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ് കൃതശ്ല്രോകങ്ങളെ സംഗീതാത്മകമായി 

നങ്ങ്യാര് ഉച്ചരിക്കുകയും പതിവുണ്ടു'. നമ്പ്യാക്ക്” €മിഴാവു" 

കൊട്ടുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ള. 

ഈ മിഴാവു” ഒരു പ്രത്യേക തരം വാദ്യവിശേഷമാണു”. 

മാഞ്ങയും മറവം ഉപ്പ്രിലിടാ൯ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഒരു 
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തരം ഭരണി നിങ്ങാം കണ്ടിട്ടില്ലേ : ഏതാണ്ടു മൂന്നുനാലടി 

പൊക്കം കാണും. വയര് ഉന്തിയും വായ" കുടുതായും ഇരിക്കും. 

അതിന്െറ വായ്. തോല് കെട്ടി മൂടും. അതാണു” മിഴാവു. 

രംഗത്തിന്െറ പിന്നിലായി എല്ലാവരും കാണത്തക്കമട്ടിലാര്ണു' 

മിഴാവു” സ്ഥാപിക്കുക. ; 

: കളത്തിനു” മൂന്നു വകഭേദങ്ങളുണ്ട്”. പ്രബന്ധക്കൂത്തു 

നങ്ങ്യാര് കൂത്തു”, കൂടിയാട്ടം. ഇതില് പ്രബന്ധക്കൂത്താര് 

സാധാരണക്കാക്ക മനസ്സിലാക്കാന് എളുപ്പം. രാമായണം, 

ഭാരതം എന്നീ ഇതിഹാസ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രബന്ധരുപത്തില് 

ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്തു” ശ്ലോകംചൊല്ല്രീ അത്ഥം വ്ദാഖ്യാനീക്ക 

ലാണു” ഇതിന്െറ ചടങ്ങ്. ചാക്യാർ ഒരു വിദ്ഷ്മകനെ 

പ്പോലെ വേഷംകെട്ടി രംഗത്തുപ്രവേശിച്ചു' ശ്ല്രോകംചോല്ലി 

സരസമായി വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഇവിടെ അഭിനയത്തിയല്ലാം 

വാക” സാമത്ഥൃത്തിനാണു” സ്ഥാനം. കഥ രാമായണമോ 

ഭാരതമോ ആയ്ക്ക്കോള്ളട്ടെ, സന്ദഭത്തിനു യോജിച്ചവിധം ചു 

റ൨പാടം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ചാക്യാർ വിമശ്ിക്കും. 

കഥ പറയുന്നതിനിടയ്ക്കു” കാണാന് വന്നിരിക്കുന്നവരെ സന്ദഭ 

ഒമാപ്പിച്ച” യഥേഷ്ടം കളിയാക്കാനും ചാകൃദക്കു സ്വാതന്ത്ര 

മുണ്ടു”. അങ്ങിനെ കളിയാക്കുമ്പോഠം കേട്ടിരിക്കാമെന്ന 

ല്ലാതെ ഒരക്ഷരം അങ്ങോട്ടു മിണ്ടാന് സഭാവാസികഠക്കു 

സ്വാതന്ത്ര മില്ല. നാടുവാഴുന്ന മഹാരാജാവിനെപ്പ്യോലും ക 

ളിയാക്കീട്ടുള്ള ചാക്യാന്മാരുണ്ടു. ഒരിക്കല് മഹാരാജാവി 

നെ *പുച്ചക്കണ്ണാ?” എന്നു മുഖത്തുനോക്കി വിളിച്ച ഒരു സര 

സന്. ക്രദ്ധനായ മഹാരാജാവു” കൂത്തു കഴിഞ്ഞശേഷം ചാ 

ക്യാരോടു” തന്െറ മുമ്പാകെ ഹാജരാകാന് കല്ലനയായി. ചാ 

ക്ൃയറാര തിരുമുമ്പാകെ ചെന്നു. ഇപ്പ്യോഠം എങ്ങിനെയിരി 

ക്കുന്നു??? മഹാരാജാവു” ചാക്യാരോടു'” ചോദിച്ച. “പച്ചയെ 

ക്കണ്ട എലിയെപ്പയോലെയായി?? എന്നാണു” ചാക്യാര മ൨പടി 

പറഞ്ഞതു” , മഹാരാജാവിന്െറ കോപം അടങ്ങി. ചാക്യാരെ 
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അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു” അയയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തതു '. ദൈവ 
ദത്തമായ ഒരു വരം പോലെ സന്ദഭോചിതം വേണ്ടതു പ്രയോ 
ഗിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവു” അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ്. 
പണ്ഡിതന്മാരായ ഈ ചാക്യാന്മാരെ സഹുദയ൪ര ആദരിക്കുന്ന 
തില് അത്ഭൂതപ്പെടാനില്ല. 

നഞ്ങ്യാരകൂത്തില് ശുദ്ധമായ അഭിനയം മാത്രമേയ്ുള്ള. 
നാട്യത്തിനു കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കാന് മിഴാവും ഇലത്താളവും ഉപയോ 

ഗിച്ചുള്ള യ, ശ്രീകൃഷ്ണു.ചരിതമാണു' അഭിനയിക്കു 
ന്നതു. പക്ഷേ, കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാന് കഴിവുള്ളവര് വളരെ 
കുറച്ചേ ഇന്നുള്ള. 

കൂത്തിനെറ ഏററവും പ്രധാനമായ വിഭാഗം കൂടിയാട്ട 

മാണു. ഒന്നിച്ചുചേന്നള്ള അഭിനയം എന്നാണു” പടത്തിന്െറ 

അത്ഥം. ഇത്രയേറെ ചടഞ്ങുള്ള ഒരു ദൃശ്യകല വേറെയുണ്ടെന്നു 
തോന്നുന്നില്ല. മിഴാവു", ഇലത്താളം എന്നിവയ്ക്കു, പുറമേ 

തിമില, ഇടയ്ക്കു, ശംഖു ', കൊമ്പു, കുഴല് എന്നീ വാദ്യങ്ങളുടെ 

സമ്മേളനത്തില് അരങ്ങു കൊഴുത്താല് നമ്പ്യാര നാന്ദീ്രോകം 
ചൊല്ലും. അതു കഴിഞ്ഞാല് സൃത്രധാര൯ പ്രവേശിക്കും. 

സംസ് കൃതനാടകങ്ങളാണു”' കൂടിയാട്ടത്തിനുപയോഗിക്കു 

ക. സൂത്രധാരന് കാല്ച്ചുവടുകഠംവച്ചു' ആടി .ചില പദ്യങ്ങഠം 
ചൊല്ലം. അങ്ങിനെ ഒരു ദിവസം കഴിയും. പിറേറദിവസ 

മാണു” കഥാപാത്രം പ്രവേശിക്കുക. പല ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ട്രി 

ക്കേണ്ടതുള്ളുതിനാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടകത്തിന്െറ ഒരംശം 

മത്രമേ അഞ്ചെട്ടദിവസംകൊണ്ടു തീരുകയുള്ള. വിദൂഷകന് 

ഒഴികെ മററ. കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കില്ല. എല്ലാം 

ആംഗ്യം കൊണ്ടാണു” വിശദമാക്കുക. വിദൂഷകനു സംഭാഷ 

ണസ്വാതന്ത്യമുണ്ടു. 
കഥകളിവേഷത്തോടു” ഏറെക്കുറെ സാദൃശ്യമുള്ള വേഷ 

ങ്ങളാണു' കൂടിയാട്ടത്തില് കാണുന്നതു”. വണ്ണപ്പകിട്ടുള്ള ഈ 

വേഷങ്ങഠം കേരളത്തിന്െറ ചിത്രകലാസാമത്ഥ്യം വെളിപ്പെടു 

ത്തുന്നവയാണു്.. 
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കൂടിയാട്ടത്തിനന്െറ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കഥ 

കേട്ടിട്ടണ്ടു. ഇരിങ്ങാലക്കുടെവച്ചു “നാഗാനന്ദം? നാടകം അഭി 

നയിക്കുന്ന സന്ദഭം. ഗരുഡന് പറക്കേണ്ടതായ ഫഘട്ടംവന്നു. 

ഗരുഡവേഷം കെട്ടിയിരുന്ന നടന് യഥാത്ഥത്തില് അന്തരീക്ഷ 
ത്തിലൂടെ പറന്നു” ഒരുനാഴിക അകലെയുള്ള കൂത്തുപറമ്പു കുന്നി 

ന്മേല് ചെന്നിരുന്നുവത്രേ! ' അതിനുശേഷം നാഗാനന്ദത്തിലെ 

ഈ രംഗം അഭിനയിക്കാറില്പപോലും. ഇതൊരുപക്ഷേ കെട്ട 

കഥയായിരിക്കാം. എന്നാല്, കൂടിയാട്ടത്തില് ഭാഗഭാക്കുകളാ 

കുന്ന നടന്മാര ഇന്നും ഇത്തരം കഥകഠം വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത 

കലയോടു” നടന്മാക്കുള്ള ആത്മാത്ഥമായ ആദരവാണ് ഇതു 

വെളിപ്പെടു ത്തുന്നതു". തങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്െറ മഹത്വത്തെ 

ക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലത്താന്വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ അന്ധ 

വിശ്വാസങ്ങാം നിലനിത്തിയാലും തരക്കേടില്ല. 

അഭ്യാസം. 

1. സഹൃദയരെ വളരെയധികം ആകഷിക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ 
ദുശ്യകലയാണു* കൂടിയാട്ടം” _ ഈ വാക്യത്തിലെ വിദശ 

ഷണപദങ്ങം തരംതിരിക്കുക. 

2. അമ്പലവാസികളില് ഒരു പ്രത്യേകവിദാഗത്തിനു മാത്രമ 

ഇതില് പങ്കെടുക്കാന് പാടുള്ള. _ കീഴ് വരയിട്ട പദങ്ങ 

ളുടെ വിഭക്തി പറയുക. 

ട. ക്ലടിയാട്ടത്തികന്റ ചടങ്ങുകരം വിവരിക്കുക. 

3. ചാക്യാർ സാമുദായികജീവിയം വിമശിച്ചിരുന്നതെങ്ങനെ? 







ട് [ 

ചി | 

നിങ്ങള്ടെ ഭാവിക്കുവേണ്ടിയും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിക്കു 

ച. മിച്ചം പിടിക്കുക. 

( 2 ര് ങ്ങ; പതിവായി സമ്പാദീക്കാ൨ണ്ടോ 3? 

ഘാ  ര്ദശീയ സമ്പാദ്യ പഭ്ധതി സര്ട്ടിഫിക്ക 

ട്! ഹ; നിക്ഷേപിക്കുക. ) 

3, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങാംക്കു പോസ്റ്റോഫീസ് 

സേവിംഗ"സു” ബാങ്കു” ഉപയോഗിക്കുക. 

8. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം രാഷ്യത്തിന്െറ സമ്പാദ്യ 

മാണു്... 

5. സമ്പാദ്യം നിങ്ങഠംക്കും രാഷ്ടത്തിന്നും അഭിപ്ദ്ധി 

കൈവരുത്തുന്നു. 

6. ആ ചെലവു യഥാത്ഥത്തില് ആവശ്യമുള്ളതാണോ 

സമ്പാദിക്കുക; നിക്ഷേപിക്കുക. 

2. നിങ്ങളുടെ ഭാവിഐശ്വയയത്തിന്നു' ിങ്ങളുടെ 

സമ്പാദ്യ ങ്ങാം നിങ്ങളൂടെ ഗവബെ൯റിന്നാവശ്യ 

മാണ്. 
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ത് അയനം ത്തത് . 
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